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Gymnastikförbundet rekryterar inom
utbildning
 

Vill du bidra i utvecklingen av Gymnastikförbundets
utbildningsverksamhet? Nu söker vi två nya kollegor,
en utbildningsansvarig och en
utbildningskoordinator. Du kommer att bli en viktig
kugge i ett engagerat team på Gymnastikförbundets
Utbildnings- och utvecklingsavdelning.

Båda tjänsterna är tillsvidaretjänster på heltid och sista dag för ansökan är 21
december.

Läs mer här

Äntligen! Tävlingskalendern 2022 är
här

 

I tävlingskalendern finner du samtliga nationella tävlingar som planeras att genomföras
under våren och hösten 2022. Sidan uppdateras med datum och arrangörer löpande.

Läs mer här

Förbundsmötet 2022 - Lämna in
motion senast 31 december
 

Inför Gymnastikförbundets förbundsmöte den 23-24
april 2022 kan din medlemsförening lämna ett förslag,
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eller motion, om vad förbundet ska jobba med. Alla
medlemsföreningar och regioner har rätt att skicka in
motioner till förbundsmötet. Motioner ska vara

förbundsstyrelsen tillhanda senast den 31 december året före förbundsmöte.

Läs mer här

Juridiska nämnden – dags att
nominera kandidater
 

Senast den 31 december ska nomineringar till
Gymnastikförbundets juridiska nämnd vara inne. På
webben kan du lära dig mer om nämndes arbete och
vilka kompetenser som behövs.

- Om du känner att du vill bidra till trygga idrottsmiljöer och drivs av den typen av frågor
och hur de hänger ihop är arbete i juridiska nämnden ett bra sätt att använda sin tid, säger
Anna Karlgård, tidigare ledamot.

Läs mer här

Konvertera dina kurser senast 31
december
 

Är du ledare och har gått kurserna
Trampett/Tumbling steg 1-4 och/eller Teori steg 1-3?
31 december är sista datum att konvertera dina
kurser till det nya utbildningssystemet. Se till att göra

det i tid för att säkerställa att du har rätt förkunskaper med dig till kommande kurser du vill
gå.
 
Mer information om konverteringen? Läs mer här
Frågor? Maila konverterakurs@gymnastik.se

Koll på var du hittar ditt
utbildningsmaterial?
 

Om du gått kurs hos oss och fått ett digitalt
kursmaterial (kod till inlogg på en webb) kan du
komma åt ditt material även efter kursen. Du har

tillgång till kursmaterialen plus en fullspäckad övningsbank i vår utbildningsportal. Har du
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gått flera kurser så samlas dina digitala kursmaterial under samma inlogg.

Besök utbildningsportalen här

Utveckla föreningens barn- och
ungdomsverksamhet
 

Från och med 10 december kan alla föreningar söka
projektstöd för perioden 2022-2023. Syftet med
projektstödet är att skapa förutsättningar för
föreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i

enlighet med idrottens gemensamma mål, Strategi 2025, och Svensk Gymnastik Vill.

Läs mer här
Frågor? Hör av dig till josephine.cederholm@gymnastik.se

Delta i Ledarskapsprogrammet för
unga
 

Gymnastikförbundet och Lillsved folkhögskola bjuder
nu in till ett ledarskapsprogram för unga under våren
2022, där fokus ligger på ungdomsinflytande och
ledarskap. Anmälan sker senast den 21 januari.
Tänk på att det är först till kvarn!

Läs mer här

Kommande workshops om
seniorträning
 

I vår fortsätter vi våra digitala föreläsningar och
workshops om seniorträning. Håll koll på
gymnastik.se för kommande information om följande
pass:

Torsdag kväll den 27 januari – kl. 18.00 – 19:30
Filmföreläsning -Träning för äldre – Professor Michael Tonkonogi - kort dialog efter filmen,
hur anpassar vi detta i våra gympagrupper.

Onsdag den 9 februari – 16:00 – 17:30
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Filmföreläsning – Träning för äldre – Professor Michael Tonkonogi - kort dialog efter filmen,
hur anpassar vi detta i våra gympagrupper.

Torsdag den 17 februari – 18.00 – 19:15
Filmföreläsning – Fysisk aktivitet och hur mycket sitter vi i Sverige? - Livsstilsprofessor Mai-
lis Helenius, berättar.

God jul!
 

Gymnastikförbundet önskar er alla en riktigt god jul!

Tillsammans för fler i rörelse
 

Svenska Spel har ett omfattande sponsorsamarbete med Riksidrottsförbundet och de
anslutna idrottsförbunden med syfte att få fler människor i rörelse. Samarbetet heter
Tillsammans för fler i rörelse. Tillsammans sänker vi tröskeln till rörelse, vi skapar en
idrottsrörelse som är inkluderande och där alla får plats att idrotta på sina villkor, oavsett
ambition, ålder, kön eller prestationsnivå.

Läs mer här
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Erbjudande från Vera Sport
 

Dags för ny förenings-/tävlingsdräkt?
Vera Sport hjälper dig att hitta nya förenings-/gymnastikkläder, utgå från en befintlig
modell eller rita själv. Utgå från en befintlig modell eller rita själv, vi hjälper dig.

Läs mer här

    

Avregistrera mig från detta utskick

Powered by EditNews

https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=500525&userid=0&linkid=37849251&readid=8D2831A57723&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=500525&userid=0&linkid=37890923&readid=8D2831A57723&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=500525&userid=0&linkid=37890923&readid=8D2831A57723&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=500525&userid=0&linkid=37890923&readid=8D2831A57723&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=500525&userid=0&linkid=37849252&readid=8D2831A57723&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=500525&userid=0&linkid=37849253&readid=8D2831A57723&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=500525&userid=0&linkid=37849254&readid=8D2831A57723&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=500525&userid=0&linkid=37849255&readid=8D2831A57723&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=500525&userid=0&linkid=37849256&readid=8D2831A57723&test=&umailid=0
https://pub.editnews.com/Unsubscribe/0/500525/10FDBF466EBA
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=500525&userid=0&linkid=37849257&readid=8D2831A57723&test=&umailid=0

