SVENSKA FOTBOLLDOMAREFÖRBUNDET

SISU inom domarklubbar.
Hur kan man använda SISU inom domarverksamheten?
När man funderar på att starta en studiecirkel genom SISU så bör man ställa sig
fyra (4) grundfrågor:
•

Varför finns vi?

•

Vad ska känneteckna vårt förhållningssätt till varandra i föreningen?

•

Hur skulle vi vilja beskriva det framtida önskvärda tillstånd för vår
förening?

•

Vad vill vi åstadkomma och hur vill vi göra det?

NÄR MAN KAN SVARA PÅ DESSA FYRA (4) FRÅGOR, SA HAR VI TAGIT ITU MED
VVVV.
-

Fyra viktiga V

* verksamhetsidé
* värdegrund
* vision
* verksamhetsplan

8.uppfyller
1. Uppdraget

6.möjliggör
3. & 7. aktiviteter

2.Kräver

5. medel/resurser
4.genererar /omsätter

Detta är en enkel förklaring på att verksamhet inom SISU genererar möjligheter för din
klubb.
För att kunna ha studie cirklar finns att antal olika grupper, beroende på om det är ett
tillfälle eller om den löper under flera träffar. Det finns en redovisningsblankett till för
enstaka träffar. Anmälnings blanketter då cirkeln varar under flera träffar, som skall
anmälas till SISU när den börjar samt slutar.

LÄRGRUPP – grupparbeten, ledarutveckling, föreläsning m.m.
KURS – skall vara en föranmäld kurs, kursplan, utbildningsmål m.m.
FÖRELÄSNING – kontakta er SISU representant för genomförande.
För att jobba med SISU så krävs endast tre (3) deltagare inklusive ledare.
Exempel: att ha styrelse möten i cirkel form, fortbildning av regelkunskap.
Att utveckla styrelse arbetet, åka på en planerings konferens (när man har haft
aktiviteter och samlat ihop medel). Man får inga pengar utan en viss ersättning av
kostnader.
Eller om man vill ha en föreläsare så att alla medlemmar får ta del av något.
Men det viktigaste är att man har verksamhet, var kreativa.

Kontakten med sitt ombud är viktig för de kan detta med cirklar.
Kan även hjälpa till med att planera och komma med idéer till verksamhet.
För att komma i kontakt med SISU är www.sisuidrottsutbildarna.se
Sök sedan efter det distrikt ni tillhör.

Lycka till!

