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Månadsbrev

Följ oss gärna på
Facebook och
instagram!

Maj 2021

Löpande information från SBDSF till distriktets föreningar om det som är aktuellt.

Ordförande har ordet;

Information från styrelsemötet;

Hej!
Det känns som att jag alldeles nyss
satt med detta månadsbrev och det
är ju sant. Eftersom förra brevet
kom ut lite senare på månaden.

Det haltar lite nu i början då förra månadsbrevet gick ut sent.
Därför har vi inte haft något nytt styrelsemöte ännu.
Men… Arbetsgrupperna jobbar på.

Men, det har ju faktiskt hänt en hel
del sedan sist ändå.
Vi har haft förbundsmöte,
styrelsens arbetsgrupper är i full
gång, vi har börjat uppdatera
hemsidan (även om det ännu finns
en hel del kvar att göra) och så
vidare.
Om ett par veckor ser jag fram
emot att få träffa alla
styrelseordförande ute i våra
föreningar. Då kommer vi att prata
om hur nuläget är, vart vi vill i
föreningar och i distrikt samt hur vi
på bästa sätt kan stötta varandra i
det.
Det är även en distriktskonferens
på gång där en stor del av
distriktsstyrelsen kommer att delta.
Vi ser fram emot att kunna dela
med oss av vad vi tagit del av och
har förhoppningsvis fått ännu mer
inspiration på vad vi kan göra i
SBDSF samt hur vi kan göra det.
Mer information om detta får du i
nästa månadsbrev.
Har du något du vill skicka med till
oss i distriktsstyrelsen så är det
bara att du hör av dig! Antingen
direkt till er kontaktperson som du
hittar på hemsidan eller så finns jag
här om jag på något sätt kan bidra.

Den digitala gruppen ska som nästa projekt se över den sida som
förmedlar allt aktuellt i SBDSF, vi hoppas att snart kunna publicera
den.
Tävlings- & utbildningsgruppen ser dels över kommande DM. Om
och hur vi ska kunna genomföra det. Glädjande är att vi har
föreningar som vill arrangera om det går att ha fysiskt. Jätteroligt!
Gruppen ser också över eventuella utbildningar och samordning
kring detta. Vi vill kunna erbjuda en bra plattform för våra
föreningar så frågan kommer även lyftas på ordförandemötet för
att inventera hur behoven ser ut i de olika föreningarna.
Vi ska också sätta igång ett arbete med att uppdatera våra
stadgar. Mer om det kommer längre fram.
Det var allt från styrelsen i skrivande stund.
Har du något du vill att styrelsen ska ta upp kan du maila till
sekr@sbdsf.se. Det är en mail som hela styrelsen har tillgång till.

Föreningsstyrelser i SBDSF
Nu har föreningarna haft sina årsmöten med
en del nya styrelsemedlemmar. Vi behöver få
in era kontaktuppgifter.
Skicka ett mail till
sekr@sbdsf.se med
information om vilka som
sitter i er styrelse för
verksamhetsåret 2021 och
hur ni har konstituerat er.
Tack på förhand! //Styrelsen

Allt gott tills vi ses eller hörs!

Annika Stagård
ordf@sbdsf.se
070-5198681

Månadsbrevet fortsätter med en sida till…

Information från distriktsordförandemötet;

Fortsättning på månadsbrev – Maj 2021

Första måndagen varje månad har landets alla distriktsordförande
i DSF ett möte där vi bollar frågor som rör distriktsarbetet,
diskuterar med förbundet, ger och får information o.s.v.
Under andra mötet beslutades vem som ska leda mötena under
en tid framöver och vem som ska vara sekreterare. Detta för att
skapa en bra rutin och få mer tid över till att diskutera viktiga
frågor.

Du har väl sett att
vi håller på med
uppdateringen av
vår hemsida?

I många SDF är det precis som hos oss, att man nu pausar all
verksamhet på grund av rådande situation men att man samtidigt
tittar på hur vi ska kunna utveckla den digitala sidan. Vet du någon
som är en bra inspiratör eller kursledare digitalt? Skicka dina
förslag till ordf@sbdsf.se.

Gå in på
www.sbdsf.se.

Vi arbetar med hur man ska utse ”årets förening”. Vilka kriterier
ska detta ha och vilka kan nomineras? Hur nominerar man?

Många distrikt reviderar just nu sina stadgar enligt RF:s mall och
det kommer även vi göra under detta verksamhetsår.
En distriktskonferens kommer hållas den 29 maj med bland annat
olika workshops där vi ska få inspiration och kunskaper som kan
hjälpa oss att arbeta ännu bättre ute i SDF:en. Vi ser fram emot att
få dela med oss av det till er sedan!
SISU idrottsutbildarna Småland erbjuder småländska
idrottsföreningar och specialdistriktsförbund (SDF)
föreläsningar, kurser och lärgruppsverksamhet som på
olika sätt förbättrar vår verksamhet.

Digitala föreläsare och
inspiratörer?
Vi vill gärna få in tips på
personer som är bra på att
hålla digitala kurser eller
inspirationsmöten. Vet du
någon? Maila gärna ditt tips
till ordf@sbdsf.se.
Tack på förhand!
Har er förening något roligt
på gång som ni vill dela med
er av eller bjuda in andra
föreningar till? Vi lägger
gärna informationen på
distriktets hemsida. Maila till
sekr@sbdsf.se.

Skicka gärna in bilder från era aktiviteter i föreningarna så kan vi
ta med dem i såväl månadsbrev som i våra digitala plattformar.
Det är ett roligt sätt att dela med oss av allt vi gör.

Följ oss på
facebook
och
instagram!

OBS! Alla på bilden måste ha godkänt publicerandet.

Nästa månadsbrev kommer ut i början av juni. Till dess kan du hålla utkik på både
hemsida, facebook och instagram för att inte missa intressanta och roliga saker som
händer.
Vill du komma i kontakt med oss så når du hela styrelsen på sekr@sbdsf.se.

