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Tid: 6 – 7 november 2010 med start lör 6/11 kl. 09.30 slut sön 7/11 kl. 14.00. 
Seminarium ”Mediahantering” Fredag  5/11 kl.  18.30 
 

 
Plats: 

 
Solviks Folkhögskola, Frostkåge http://www.solvik.fhsk.se/ 
 

 
Målgrupp: 

 
Konferensen vänder sig till ledare och tränare i föreningar och SDF som 
vill vara med och stärka vår gemensamma utveckling. 
 

 
Ekonomi: 

 
UC Norrland med Västerbottens FIF som driftsansvarigt SDF 
administrerar konferensen. Resp. förening och SDF betalar vid anmälan 
in deltagaravgifter  enligt nedan till Västerbottens FIF plusgiro 49 54 33 
– 5. 
Avgiften endast konferens     425SEK  
Avgiften för logi lör-sön        600SEK  
Avgiften för logi fre-sön        850SEK (ingår också middag fre kväll 20-21) 
Enkelrumstillägg 325 SEK per natt 
 

 
Anmälan o 
upplysningar:  

 
E-post till UC:s verksamhetsledare Per Jutterström, 010-476 48 74 
per.jutterstrom@vnidrott.rf.se där du anger namn, förening, adress, e-
post, telefon. Skicka din anmälan så snart som möjligt då platserna är 
begränsade.  
Sista anmälningsdag är fredag 22 oktober!  
 

 
Kallelse: 

 
En kallelse med detaljprogram, visst material och deltagarförteckning 
kommer att sändas till alla i v 43.Se till att du anger din adress och e-post 
vid anmälan. 
 
 



 

 

Ledning Som mötesledare och föredragande ser du inspiratörer och företrädare för 
Svensk och Norrländsk friidrott.  
Inbjudna är representanter från SFIF:s förbundsstyrelse, kansli och 
valberedning. 
 

 
 
 

Bli bättre på mediehantering i din förening! 
Redan fredag 5 nov 18.30-21.00 inleds UC-mötet för de som vill delta i ”Media 
seminarium”. Syftet är att erbjuda de som tidigare gått Framtidsledarutbildningen en 
fortbildning och ytterligare utveckla det strategis ka ledarskapet och deltagarna får ta 
del av såväl spännande produkter som nya rön för at t utveckla sig själva och sitt 
ledarskap. 
 
I vår omvärld blir det allt hårdare konkurrens om uppmärksamhet. Friidrott är en djupt folkligt 
förankrad idrott som bl.a. har höga tittarsiffror vid TV-sändningar från större tävlingar. För att 
vi ska få ut maximalt PR-värde av vår idrott gäller det att ständigt arbeta med att utveckla 
servicen till och samarbetet med olika medier. 
 

 
 
Seminariet är kostnadsfritt och är en möjlighet till utbildning och dialog som vi 
hoppas många inom friidrotts Sverige tar chansen att delta i. 
 
Kostnad:  För deltagare i hela UC-mötet ingår detta seminarie. 
 För övriga tillkommer kostnad om man önskar middag (125SEK) 
 
Program:  Seminarium med föredrag och tips om hur du själv kan arbeta med 

lokala medier som friidrottsförening, distriktsförbund eller 
tävlingsarrangör 

 
Seminarieledare är Johan Storåkers. Under många år har Johan haft medie- och 



 

 

kommunikationsuppdrag för Svenska Friidrottsförbundet, DN Galan, Folksam Grand Prix-galor och 
olika SM-tävlingar m.m. Johan samarbetar kring detta seminarium med b l a Fredrik Trahn och David 
Fridell som arbetar med information och mediehantering på Svenska Friidrottsförbundet. 
 

 
 
 
 
 
 
 

    

Var med och påverka Var med och påverka Var med och påverka Var med och påverka Norrländsk Norrländsk Norrländsk Norrländsk     
ffffriidrott och anmäl dig till riidrott och anmäl dig till riidrott och anmäl dig till riidrott och anmäl dig till     

UC mötet 2010UC mötet 2010UC mötet 2010UC mötet 2010!!!!    
 

 
 
 
Definitivt program presenteras i kallelsen som går ut i v43. 
Följande rubriker kommer att finnas på konferens agendan: 
 

• Genomförandeplan 2011 Norrländsk Friidrott  
• Feedback SFIF:s förslag till verksamhetsinriktning och genomförandeplan 2011-2013 
• Tävlingsutveckling 
• Norrlandsprojektet 
• Tävlingsprogram 2011 
• Rapport verksamheten UC Norrland 
• Info från SFIF:s valberedning 

 
 
 
 
 
 
 

Varmt välkommen med din anmälan!  

 

Siv Tjärner           Ivar Söderlind  Leif Thunman 
Ordf. Norrbottens FIF                          Ordf. Västerbottens FIF                          Ordf. Ångermanlands FIF 
0730-35 20 43                                  0706-06 11 23                                   0703-48 02 25     
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