INBJUDAN JÄMSTÄLLDHETSUTBILDNING
21–22 november Lidingö, eller 28–29 november Varberg

Syfte
SWVF vill vara ett modernt förbund där alla känner delaktighet och gemenskap, där våra medlemmar
upplever sig hörda och representerade i styrande organ, och där våra olikheter bidrar till utveckling och
mångfald. Under 2020 och 2021 driver därför förbundet ett stort jämställdhetsarbete som kommer hjälpa
SVWF in i framtiden. För projektet har förbundet valt att anlita Includer, ett företag som specialiserar sig på
jämställdhetsfrågor och som tidigare framgångsrikt hjälpt företag utveckla sitt jämställdhetsarbete.
För det fortsatta arbetet framåt är det viktigt att personer som sitter i förbundets olika beslutande organ har
god förståelse för vad jämställdhet är - men det är också viktigt att dessa personers egen syn på jämställdhet
och jämställhetens roll i SVWF tas med när projektet fortskrider.
Därför bjuder vi in till jämställdhetsutbildning och workshop i slutet av november, där vi önskar se så många
som möjligt av våra engagerade medlemmar.

Om träffarna:
Workshopen utgår från följande frågeställningar:
Varför ska vi som förbund arbeta med jämställdhetsfrågor? Vad menar vi med en jämställd organisation?
Hur ser det ut i samhället idag och vilka normer finns inom barfota-, wakeboard- och vattenskidåkning? Hur
säkerställer vi samma möjligheter och villkor för både män och kvinnor att utöva idrotten och hur ser
framtiden ut för förbundet?
Utbildningen i Varberg hålls av Matilda Bergkvist, och utbildningen på Lidingö hålls av Sara Wiggberg.
Det blir en interaktiv halvdagsutbildning som garanterat ger ny kunskap, nya tankar och idéer, samt
möjlighet att diskutera och reflektera över förbundets framtid.

Vem?
Obligatorisk
Utbildningen är obligatorisk för SVWFs förbundsstyrelse, valberedning samt Förbundskaptener.

Önskvärd
Vi bjuder även in dig som sitter i kommitté eller SDF.
SVWF står för resa och mat, samt vid behov boende för dig som har sådan roll inom förbundet.

Frivillig
Samtliga förbundets medlemmar är välkomna att delta i mån av plats. Jämställdhetsprojektet finansierar
tyvärr inte boende, resa och mat för medlemmar utan förbundsengagemang, men för dig som är aktiv som
barn och ungdomsledare finns det projektmedel att söka för utbildningen.
Antalet är begränsat till 40 deltagare per tillfälle så först till kvarn gäller.

Projektmedel, Projekttyp 2
Du som är aktiv som barn och ungdomstränare har projektmedel din förening kan söka för att täcka kostnad
för resa, boende och mat i samband med utbildningstillfället. Detta då förbundet ser att utbildningen ger dig
bättre förståelse för sociala aspekter av barn och ungdomars idrottsutövande genom insikt i de strukturer
som omger idrotten.
Ni ansöker i Projekttyp 2. Ansökan ska vara inne senast 10 november

När och var?
På Högberga Gård, Lidingö den 22e november, eller Varbergs Stadshotell & Asia Spa den 29e
november
Utbildningarna pågår mellan 11.00 och 15.00 på söndagen, med paus för lunch och fika. Lunchen serveras på
hotellens restaurang.
Notera att båda utbildningstillfällena har samma innehåll. Man medverkar alltså bara på ett av tillfällena.

Om Högberga Gård
Högberga Gård ligger centralt på Lidingö sedan 1911 med fantastisk utsikt över Stockholms inlopp. Under
lördagskvällen har vi tillgång till deras härliga havsspa, med jacuzzi, vedeldad bastu, kallbad och varm
utomhuskälla.
På lördagskvällen serveras trerätters middag för övernattande i hotellets restaurang. Det är fokus på
säsongens smaker, med låg miljöpåverkan och ett värnande om att lyfta råvarornas kvalitéer.

Om Varbergs Stadshotell & Asia Spa
Mitt i centrala Varberg har stadshotellet funnits sedan 1902. Under lördagskvällen har vi tillgång till deras
fantastiskt rogivande asia spa, med japansk tvagning, bastu och varma bassänger, allt med utsikt över
Varbergs stadskärna.
På lördagskvällen serveras trerätters middag för övernattande på hotellets restaurang. Köket experimenterar
gärna med smaker och hämtar inspiration från det svenska köket och använder sig av närproducerade
råvaror.
Alla som önskar får ta med en +1 för hotellvistelsen, men ni betalar mellanskillnaden för denne.

Anmälan gör du här

Frågor?
Hör gärna av er till jamstalldhet@svwf.se om det är något ni undrar
eller ring Förbundsutvecklare Alice Andersson 0765-86 92 90

Välkomna!

