Nu är det dags för nästa steg…

med hjälp av

Bjuder nu in samtliga medlemmar till en uppföljningsdag, kring det arbete vi startade kring
Värdegrunden i februari. Det har nu gått en tid och det har hänt en del i föreningen.
Nästa steg är nu att kika på hur det ser ut i föreningen idag, vad vill vi lägga fokus på framåt
och hur implementerar vi vår värdegrund i det vardagliga i föreningen. Vad är viktigt för dig?
För att ni som medlemmar ska få ut så mycket som möjligt av denna träff, samt kunna vara
med och påverka föreningen vidare framåt så hoppas vi på så stor uppslutning som möjligt.
Jag vill också att ni kommer in med förslag, frågor, funderingar, påståenden eller annat som
ni vill ha vidare svar på, vill att vi ska lyfta eller lägga fokus på. Föreningen är er, så jag ser
gärna att det är ni som påverkar. Inga medlemmar – ingen förening, så det är ni medlemmar
som ansvarar för att ni i föreningen mår bra och att ni har en förening som passar era
ändamål så bra som möjligt. Därför tar jag personligen emot mejl kring det som ni vill lyfta,
så gör jag ett försök att få med det mesta under denna dag. Mejlen skickas i samband med
anmälan och jag kommer inte redovisa vem som lyft vilken fråga, utan jag bakar in det i det
arbete vi gör under dagen. Så nu ser jag framemot att bli mejlbombad med sånt som
fungerar bra och sånt som inte fungerar, samt även idéer och framtid. Var så konkreta som
möjligt, så jag inte feltolkar era medskick.

När: Söndag den 26 augusti, start kl 09.00 med frukost, avslut senast 15.00,
däremellan lunch som föreningen bjuder på.
Var: I cafeterian på klubben
Anmälan: via mejl till camilla.johansson@skaneidrotten.se märk mejlen
framtidsdag. Skriv om du har specialkost, samt även alla medskick som du vill
att jag ska ta upp under dagen.

Hoppas att just du kommer, det är din förening
Camilla

