
Nu kör vi igång! Läs nyhetsbrevet i din webbläsare Klicka här.

Välkommen till en ny termin!

Jag hoppas alla har haft en skön sommar
med många fina friluftsupplevelser.
Regionkontoret är nu i full gång. Höstens
fortbildningar och de flesta
grundutbildningar ligger nu uppe på
hemsidan. Viktigt från och med denna
termin är att lokalavdelningarna måste
meddela regionkontoret vilka som
godkänts för att gå ledarutbildning. 

Bertil Ahlqvist, verksamhetschef

Kontakt

Viktiga datum

• 29 sept Utbildning för valberedare,
Södertälje

• 12 okt Ordförandeträff, Södertälje

• 13 okt Ordförandeträff, Uppsala

• 14-15 okt Regionledningskonferens

• 26 nov Verksamhetskonferens

Nya anmälningsrutiner 
För att förenkla betalning av
ledarutbildningar gäller följande rutiner:

NYHETSBREV MÄLARDALEN
Augusti 2016

Till dig som är ideellt aktiv i Friluftsfrämjandet. Skickat av Friluftsfrämjandet Region
Mälardalen.

Nyhetsbrev i nytt format
Från och med idag kommer nyhetsbreven att skickas ut i det här formatet. Det blir mindre
text och enklare att läsa men också viktigare för er att öppna länkarna där mer information
finns.

http://www.anpdm.com/newsletterweb/444058457046455D4471424B59/424751407847405A467141475F4B71
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Deltagare anmäler sig via webben,
anmälan blir preliminär och bekräftas som
definitiv först när lokalavdelningen godkänt
att personen ska gå utbildningen. 

Lokalavdelningen ansvarar för att meddela
regionkontoret vilka deltagare man har
godkänt innan sista anmälningsdag.

Höstens fortbildningar

Är du ledare och vill lära dig mer? Vi
hoppas det. Nu ligger höstens utbud av
spännande fortbildningar på webben. 

Välkommen med din anmälan!

Mer info och anmälan

Rapport från regionstyrelsen
Regionstyrelsen har initierat arbetet med nästa års plan och budget och kommer i början
av september dra upp riktlinjer för 2017/2018 års verksamhetsplan. Vid senaste mötet
beslutades att genomföra en pilot inom Locka och Behålla i syfte att rekrytera fler
barnledare. Detta kommer i första hand prövas i Gästrikland i samarbete med
lokalavdelningarna och kan spridas i fler delar av regionen om det visar sig framgångsrikt. 

Vidare beslutade styrelsen att acceptera en förfrågan om att leda och koordinera arbetet
med ledarveckan sommar 2017 i Idre. Ledarveckan är ett mycket viktigt arrangemang för
alla våra ledare och den besöks av nästan 1000 personer. Region Mälardalen ser fram
emot att tillsammans med riksorganisationen och övriga regioner utveckla ledarveckan
ytterligare och fortsätta det mycket lyckade arbete som region Öst och Mitt genomfört de
senaste åren.

Kontakt styrelsen
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Marie - Årets stipendiat!
Välkommen att ta del av utdelningen av
Gösta Frohms Skogsmullestipendium
som i år går till Marie Wilhelmsson. 

25 september kl 14 på Lida Friluftsgård i
Botkyrka. Se hela programmet på
friluftsframjandet.se/botkyrka

Välkomna!

Mer om stiftelsen

Workshop "Att Synas" -
marknadsföring,
kommunikation & värdskap
Välkommen att delta i en workshop som
sätter fart på kommunikationen! 

Vi inspirerar och informerar om hur
lokalavdelningar kan arbeta med
varumärket Friluftsfrämjandet och vad som
är viktigt att tänka på när vi syns i samband
med olika event och aktiviteter.

Datum: 14 september 
Plats: Regionkontoret i Hägersten 

Mer info och anmälan

Säsongens
skidledarutbildningar

Vi jobbar för fullt med att lägga upp
säsongens skidledarutbildningar i
aktivitetshanteraren. 

Håll utkik på webben under september
månad och se till att du får en plats!

Sök utbildning

TILL REGION MÄLARDALEN SKICKA VIDARE KONTAKTA OSS AVREGISTRERA DIG
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