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Inbjudan till kurser 2017 
Örebro Föreningsråd erbjuder föreningsutveckling inom olika områden  

i samarbete med bl a Örebro kommun och olika studieförbund.  
 

 

Anmälan sker via länk till respektive kurs. 

Har du problem att anmäla dig? Ring expeditionen på Föreningarnas Hus  

019-18 52 10 eller mejla anmalan@foreningarnashusorebro.se 

 
Kurserna är kostnadsfria för medlemsföreningar i Örebro Föreningsråd 

(medlemskap 200 kr/år). Kurskostnad övriga föreningar: 250 kr/förening 
och kurs. Vi bjuder på kaffe/the och macka. 

Kurserna sker i Föreningarnas Hus, Slottsg. 13 i Örebro. 

Våren   
   Temakväll om media 

Tisdag 4 april kl. 18.00-20.00 
Anmälningslänk: bit.do/temakvallmedia 

            Arrangörskurs 
  Onsdag 5+12 april kl. 17.00-20.00 

Denna kurs består av två kvällar. Du behöver 
alltså bara anmäla dig till första tillfället. 
Anmälningslänk: bit.do/arrangorskurs 

 
 

Valberedning  
Onsdag 5 april kl. 18.00–20.00 

Anmälningslänk: bit.do/valberedningskurs 
 
 

                         En vinnande styrelse* 
Tisdag 16 maj kl. 19.00–21.00 

Anmälningslänk: bit.do/vinnandestyrelse 
 
 
 

 

                   Hösten 

Styrelsen - ett vinnande lag 

Söndag 10 september kl. 09.00–16.00 

Anmälningslänk: bit.do/foreningskunskap 

 

Revisorskurs 

Onsdag 4 oktober kl. 18.00–21.00 

Anmälningslänk: bit.do/revisorskurs 

 

Valberedning* 

Tisdag 7 november kl 19.00-21.00 

Anmälningslänk: bit.do/valberedning 

 

 

 

mailto:anmalan@foreningarnashusorebro.se
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrRG1qlEEuG1XszzSqj-fXcv8M4yUWHSnT7HNVxhPSO7hzDw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEBHwOGKsLPXgcWnC59-qSvC9bX5rrPJzRfo59FD_AJTi1Vw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2d0RJIsZAbAB6Xdmm5WDj_2CGwS3aZ1P943pAGA7ItjM-5g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZYyYRyKlP0lBNfKPzse322d0i2hbYtAwkJnJQAVR6GTUdmg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQA8MHsdX8L02nl-ZqYMQrg3is_UBdouDW1HZ3Jj_KqXxS9w/viewform
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Kurser våren 2017 

Temakväll om media 
Tisdag 4 april kl. 18.00-20.00 

Temakväll för föreningar att träffa lokala 

mediaaktörer och höra hur de arbetar.  

Hur fångas lokala nyheter in idag och hur 

kommuniceras de? Vad kan föreningen tänka 

på om man vill bidra med inslag och nyheter? 

Frågestund och samtal efteråt.  

Medverkande: Päivi Kotka från Radio Örebro, 

Linda Hermansson från SVT Nyheter Örebro 

samt journalist från Nerikes Allehanda. 
 

 

 

Arrangörskurs 
Onsdag 5+12 april kl. 17.00-20.00 

Den här grundkursen på två träffar går 

igenom vad du behöver tänka på för att få till 

ett bra event, t ex en konsert, teater eller 

offentligt möte. Kursen genomförs i 

samarbete med Studiefrämjandet. 

Innehåll: 

Organisation och planering 

Marknadsföring 

Ekonomi och budgetplanering 

Genomförande och praktiska tips 

Uppföljning och redovisning 

 

 

Valberedning 
Onsdag 5 april kl. 18.00–20.00 

Kursen genomförs i samarbete med SISU 

Idrottsutbildarna. 

Innehåll: 

Valberedningens plats i föreningen 

 Hur väljs valberedningen?  

En bra valberedning 

 Ett år med valberedningen 

 Tips kring rekryteringen - "få rätt person på 

rätt plats" 
 

          

En vinnande styrelse* 

Tisdag 16 maj kl. 19.00–21.00 

Vad gör styrelsearbetet roligt, lärorikt och 

stimulerande? Kursledarens erfarenheter i 

kombination med kursmaterial och 

deltagarnas engagemang bidrar till en 

stimulerande kväll. *Kursen genomförs i 

samarbete med SISU Idrottsutbildarna och är 

gratis för idrottsföreningar. 

Innehåll: 

Styrelsens arbetsuppgifter 

 Effektivt styrelsearbete 

Ansvarsfrågor 

 
 

 

Läs mer om våra kurser & aktiviteter på www.foreningarnashusorebro.se 
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Kurser hösten 2017 

 

Styrelsen - ett vinnande lag 

Söndag 10 september kl. 09.00–16.00.  

Syftet med kursen är att utveckla styrelsen som lag och föreningens verksamhet. Det är därför bra om 

så många som möjligt i styrelsen kan vara med. Fika ingår, lunch betalar deltagarna själva. 

Innehåll: 

Styrelsen - ett vinnande lag med spelregler 

Metod för verksamhetsplanering – hur arbetar vi mot gemensamma mål? 

Utvärdering – ett verktyg för att utveckla verksamheten 

Hur går vi vidare i vår styrelse – vad behöver vi utveckla? 

 

 

Revisorskurs 
Onsdag 4 oktober kl. 18.00–21.00 

Innehåll: 

Vad är revisorns uppgift? 

 Vad innebär god revisionssed? 

 Vad ska kontrolleras och revideras?  

 

 

Valberedning* 
Tisdag 7 november kl. 19.00-21.00 

*Kursen genomförs i samarbete med SISU Idrottsutbildarna och är gratis för 

idrottsföreningar. 

Innehåll: 

Valberedningens plats i föreningen 

 Hur väljs valberedningen?  

En bra valberedning 

 Ett år med valberedningen 

 Tips kring rekryteringen - "få rätt person på rätt plats" 

 

Läs mer om våra kurser & aktiviteter på www.foreningarnashusorebro.se 


