Stockholm 2021-03-31

Inbjudan till Svenska
Boxningsförbundets Unga Ledarutbildning 2021
Svenska Boxningsförbundet bjuder nu in till en utbildningshelg för Unga Ledare med inriktning ledarskap och
föreningsliv. Vi kommer prata boxning men fokus kommer till stor del att ligga på ledarskap och arbete på
föreningsnivå. Tanken är att blanda föreläsningar och workshops där erfarenhetsutbyten är i fokus.
Tillsammans så utvecklas vi som individer och grupp och målet är att få en ökad insikt och kunskap i andra
ämnen som kan stärka ledaren i sitt värv som föreningsledare och tränare.
När: Utbildningshelgen kommer att hållas den 12-13 juni 2021. Start är lördag morgon/förmiddag och
avslutas söndag eftermiddag.
Hur: På grund av Covid-19 och situationen i samhället så sker utbildningen digitalt. Alla deltagare kommer
att få inbjudan via mail och plattformen som vi kommer att använda är Teams.
Program: Detaljerat program kommer senare men det kommer att vara en blandning av boxningsprofiler och
föreläsare från bland annat RF/SISU och Bosön Idrottsfolkhögskola.
Deltagarantal: Deltagarantalet på denna träff är begränsat till 50 deltagare.
Vilka: Utbildningen vänder sig till Unga ledare i åldrarna 14-25 år. Man kan vara etablerad ledare och
tränare eller vara intresserad av att börja som tränare och ledare, du behöver heller inte ha så mycket
erfarenhet av boxning utan det viktiga är att du har ett intresse och engagemang för idrott, hälsa, utveckling
och föreningens medlemmar samt tycker det är roligt att leda andra och utvecklas.
För oss är det viktigt med geografisk spridning på anmälningarna men också att vi får en jämn spridning av
anmälningar. Det är en självklarhet att både tjejer och killar nomineras till utbildningshelgen.
Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri. SBF står för kostnader för föreläsare. Det viktiga är att se till att ni som
deltagare har en dator/surfplatta och en uppkoppling som är bra.
Anmälan: Anmälan görs av ledarens förening. Varje förening kan anmäla ett fritt antal ledare, både tjejer
och killar. Om det totala antalet nominerade ledare överstiger 50 stycken förbehåller sig SBF rätten att
baserat på motiveringar från föreningar bestämma deltagare. Eventuell uttagning görs av SBF kansli.
Anmälande förening ska i anmälan ange följande:
Namn på ledaren
Personnummer
Kontaktuppgifter (mailadress som används vid utbildningshelgen och telefonnummer)
Föreningstillhörighet och roll i föreningen
Kort motivering som beskriver ledarens engagemang
Alla anmälningar sparas till utbildningshelgen är genomförd och sedan kommer mail med personuppgifter att
raderas.
Sista anmälan: Sista anmälningsdag är den 15 maj 2021 och anmälan skickas till förbundskoordinator
Patrik Bengtsson på patrik@swebox.se
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Frågor om stipendiet och utbildningen besvaras av kansliet.
Kontakta antingen:
Patrik Bengtsson, förbundskoordinator 08-699 60 03 eller patrik@swebox.se
Patrick Wheeler, verksamhetschef 070-269 17 25 eller Patrick.wheeler@swebox.se
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