Västsvenska Simförbundet inbjuder härmed till

Simidrottsforum Väst
26-27/8-17
När: Lördagen den 26/8 startar vi igång konferensen klockan 9.00, och avslutar söndagen
27/8 klockan 13.00 med en lunch.
Var: Varbergs Stadshotell
Kostnad: Kostnaden per person är 800 kr (enkelrumstillägg på 400 kr). I detta ingår alla
föreläsningar och övriga aktiviteter under konferensen, boende, tre fikor (två på lördagen, en
på söndagen), tvårätters middag på lördag kväll (exklusive dryck) samt lunch på söndagen.
Priset är subventionerat av VSSF så att så många som möjligt ska kunna delta.
Under konferensen kommer bland annat följande punkter finnas på programmet:
•
•
•
•

Dragning och diskussion om utbildning med Maria Olofsson från Svenska
Simförbundet.
Gruppdiskussioner inom tre områden – tävling, utbildning och bredd.
Distriktets roll i arbetet med den strategiska planen framöver.
Inspirerande föreläsningar från parasimmaren Mikael Fredriksson och från
organisationen ”Tre ska bli noll”.

Nytt för i år är att Simidrottsforum Väst kommer fungera som ett beslutsfattande forum.
Konferensen kommer att vara föreningarnas plattform för att tycka till och påverka. I god tid
innan konferensen kommer ett dokument med punkter att skickas ut. Det är dessa punkter
som vi sedan kommer att besluta om under Simidrottsforum Väst. Exempel på det som ska
beslutas är grenordningen för Simiaden samt att spika kommande års tävlingskalender. Det
är endast de föreningar som är representerade på plats som har rösträtt i frågorna.
Under Simidrottsforum Väst kommer en träff för breddansvariga i föreningarna att äga rum.
Tanken är att bilda ett nätverk för personer med denna roll. En subvention på ytterligare 200
kr per person kommer att utgå i efterhand till anmälda deltagare med denna funktion vilket
alltså innebär en kostnad på 600 kr för boende i dubbelrum (enkelrumstillägg på 400 kr).
Länk för anmälan hittar du här, sista dag för anmälan är 7/8.
Detaljerat program skickas ut i god tid innan konferensen.
Västsvenska Simförbundet hoppas på en givande konferens där vi tillsammans kan vara
med och forma kommande år för vårt distrikt samt få med oss många nya tankar och idéer till
våra verksamheter.

Välkomna!

