Inbjudan till strategiska diskussioner!
Härmed bjuds samtliga distriktsförbund och föreningar inom Svenska Skidförbundet
(längd) in till öppna diskussioner kring vår strategiska plan som ska fastsällas under
våren/sommaren.
Svenska skidförbundet bjuder in till fem träffar under april månad. Träffarna är geografiskt
utspridda i Sverige. Ni väljer själv vilket tillfälle ni vill delta på. Det viktiga är att ni ges tillfälle
att diskutera vad vi ska prioritera de närmaste 10 åren.
Nedan finns information om vilka datum och orter som träffarna kommer att hållas. Ni
anmäler till den mailadress som finns vid respektive tillfälle. Enda kravet är att du är medlem
i en skidförening. Anmälan ska innehålla denna information:

Namn på deltagaren och vilket distriktsförbund/förening personen representerar.

Mailadress till personen och telefonnummer.

Vilken ort/tillfälle som personen vill delta på.

Om det finns allergier/kost – vi bjuder på kaffe/The och smörgås.

Vad ska vi diskutera?
Svenska skidförbundet har under våren och hösten 2015 jobbat med en strategisk plan som
ska sträcka sig fram till 2025. Det ideella längdrådet initierade arbetet för att sedan gå ut till
våra arbetsgrupper som arbetat med respektive område. I november under skidtinget i
Linköping visades planen upp och diskuterades som ett arbetsmaterial. Dokumentet är
fortfarande ett arbetsdokument som kommer att fastställas först då nedanstående träffar är
genomförda. Längdrådet inom Svenska skidförbundet kommer att fastställa planen.
Planen kommer att uppdateras och grafiskt formeras under sista delen av februari och fram
till mitten av mars. Därefter kommer dokumentet att sändas över till er i mitten av mars för
att ni ska få tid att läsa igenom den och diskutera den inom ert distrikt/förening.
På plats kommer ett antal personer att finnas från Svenska Skidförbundet. Representanter
från längdrådet, representanter från vårt projekt med stödjande konsulenter samt
kansliperson från Falun.
5/4: Stockholm kl 18.00 SISU Vretenvägen 4, Solna.
Anmälan senast 2/4 till: fredrik.finnskog@skidor.com
13/4: Jönköping kl 18.00 Hallbystugan. Anmälan senast 10/4 till:
fredrik.finnskog@skidor.com
11/4: Luleå kl 18.00 Idrottens Hus, A3 Kronan, Anmälan senast 8/4 till
anna.norman@skidor.com
12/4: Sundsvall kl 18.00 Anmälan senast 8/4 till maggan.carlson@skidor.com
19/4: Falun. kl 18.00 Svenska skidförbundet. Anmälan senast 15/4 till
maggan.carlson@skidor.com
Information om lokal i Sundsvall kommer till de som anmält sig!

Välkommen!

E-MAIL
info@skidor.com

TELEFON
+46 (0)10 708 69 00
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