MÖTESPLATS FÖR ANSTÄLLDA I FÖRENING
Gymnastikförbundet Öst kansli vill gärna träffa er föreningsrepresentanter som är
anställda ute i en förening, som kanslist, konsulent, verksamhetsansvarig eller
sportchef. Har du en ideell funktion inom någon av dessa roller är du också
välkommen. Tanken är att dessa mötesplatser ska bidra till en gemensam
träffpunkt för att kunna bygga nätverk och samverkan över föreningsgränserna,
men även ge oss som region en möjlighet att träffa alla er som arbetar med
Svensk Gymnastik på en daglig basis.
Vi fortsätter satsningen med att lyfta goda föreningsexempel för er att inspireras av och
diskutera kring. Denna gång lyssnar vi till Brommagymnasternas tränarkod som har
utvecklats som en del i arbetet med att levandegöra deras värdegrund, glädje, trygghet och utveckling och riktar sig
till alla som är tränare i föreningen. Syftet med tränarkoden är att tydliggöra vad de som förening står för samt vad
det innebär att vara tränare i Brommagymnasterna. Tränarkoden är tänkt att fungera som en guide för deras
verksamhet och ge deras tränare en introduktion till föreningen samt information om gällande policys och riktlinjer.
Vad har din arbetsgivare för skyldigheter i att främja en god arbetsmiljö och vad bör denne göra för att förebygga risk
för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön? Vad finns det för regleringar gällande
kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling? Vi har bjudit in en expert och
representant från Unionen Stockholm som ska hjälpa oss att reda ut och guida oss i dessa komplexa frågeställningar.
Vi kommer även lämna cirka en halvtimme i slutet av förmiddagen för att ge möjlighet att öppet kunna ställa frågor
till andra deltagare och föreningar kring verksamhetsfrågor och för ökat kompetensutbyte, utöver dagens agenda.

INFORMATION
NÄR?

Onsdagen den 6 maj 2020 klockan 08:00 – 11:30

VAR?

Gymnastikförbundet Östs kansli, Vretenvägen 4, 171 41 Solna

FÖR VEM?

Anställda i regionens föreningar

ANMÄLAN?

https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1376067
Vi vill ha din anmälan senast måndagen den 4 maj

DAGENS AGENDA
08:00 – 08:30

Gemensam frukost

08:30 – 09:15

Brommagymnasternas tränarkod – ett material för att levandegöra föreningens värdegrund
Maria Sjöholm, verksamhetschef i Brommagymnasterna presenterar hur föreningen gått tillväga
för att ta fram en tränarkod och vad lärdomarna och effekterna av detta har blivit.

09:30 – 11:00

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) – Hur främjar vi en god arbetsmiljö och
förebygger risker för ohälsa?
Unionen Stockholm guidar oss igenom Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och
social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

11:00 – 11:30

Fri tid att ventilera verksamhetsfrågor, tips och idéer mellan föreningar i ett öppet forum.
Har du en fråga? Skicka gärna in den i samband med anmälan till träffen.

11:30

Sammanfattning och avslut

Frågor kring agenda eller mötesplatsen kan ställas till kanslichef Kristian Gunnarsson
kristian.gunnarsson@gymnastik.se

