INBJUDAN

Nyhet!

Föreningskonferens med
tema klubbutveckling
Klubbarna ska vara motorn i Svensk Curling!

Syftet är
•
•
•
•

Att hjälpa varandra att utvecklas som klubb
Att sprida bra idéer genom ett organiserat erfarenhetsutbyte
Att identifiera gemensamma och specifika utvecklingsbehov
Att vägleda förbundet till rätt prioriteringar av utvecklingsinsatser som gynnar föreningarna

Arbetssättet

• Gemensamt organiserat erfarenhetsutbyte
• Konstruktiva dialoger om angelägna saker
• Deltagarna kommer att vara aktiva och medskapande i konferensen

Målet med konferensen är
•
•
•
•

Att klubbarna delar med sig av bra idéer
Att föreningarna har med sig idéer hem som kan bidra till egna klubbens utveckling
Att vi inspirerar varandra att lyfta fram curlingen i hela Sverige
Att vi har en plan med prioriteringar av vad som klubbarna tycker är viktigt att arbeta med
för förbundets utskott (Innan 2014-15 års budgetprocess)
• Att vi har en gemensam utvecklingsplan
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INBJUDAN

Datum: Fredag 16 maj 2014
TID: 10.00 – 18.00 Konferens om klubbutveckling
Om det finns intresse till middag och fortsatt samvaro på kvällen så kan detta ordnas på något lämpligt
hotell. Dock är detta utanför själva konferensen.
PLATS: Danderyds Curlinghall
KOSTNADER: Svenska Curlingförbundet står för konferens och lunch samt resa (billigaste färdsätt) för en
representant per klubb. Klubben kan anmäla fler deltagare och står för eventuella reskostnader för dessa.
Max 3 deltagare per klubb.
Bokningar resor med tåg eller f lyg kan göras genom Prime Travel tel. 08 – 699 65 80
Klubben står för logi och middag.
Ansvarig för konferenseN: Arrangör av konferensen är utvecklingsutskottet representerade av
Helena Klange och Michael Marklund, frågor eller synpunkter kan lämnas till oss via e-post
helena.klange@curling.se eller michael.marklund@atumo.se
anmälan: Anmälan görs till Helena Nyberg via e-post helena.nyberg@curling.se
Sista dag för anmälan – fredag den 9 maj 2014.
Välkomna!
Styrelsen
Svenska Curlingförbundet
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