
 

 

  

   Fredag den 17 november, Ronneby Brunn 

Program fredagen den 17 november kl.17.00-18.45 

Målgrupp: Styrelse och organisationsledare. 

Anmälan sker till 

rolf.trulsson@icloud.com 

Sista anmälningsdag måndag 23 oktober 2017  

Övrigt: 

Vill ni som förening göra detta till en utbildningshelg och koppla på 

Barn– och ungdomskonferensen som genomförs på lördagen den 

18/11 med bland annat Emil Risberg, utveckling och landslagschef 

för svenska innebandyförbundet. 

Ta då kontakt med din Idrottskonsulent Stefan Rubensson 0766-

600999 som kan ordna ett bra upplägg med både program och 

subventionerat pris. 

Läs mer om Barn– och ungdomskonferensen 

 

I samverkan med: 

”Den vinnande organisationen”  

föreläsning med Tomas Önnevik  

Varför är nulägesanalys, verksamhetsplan och målsätt-

ning så viktigt för att få en väl fungerande  

förening? Under detta pass leder Thomas Önnevik oss ige-

nom hur man organiserar så effektivt som möjligt men 

även hur man kan utveckla sitt strategiska idrottsledar-

skap. Thomas har en bakgrund som civile-konom och dri-

ver eget företag inom ledarskap och organisationsut-

veckling, han har även varit med och utvecklat coaching 

och sportmanagement utbildningarna på Malmö Högs-

kola och Linnéuniver-sitetet. Inom idrotten har Thomas 

varit förbundskapten för det svenska landslaget i modern 

femkamp, tränare i friidrott och fotboll, under de senaste 

åren har han även varit elittränare i innebandy på både 

dam– och herrsidan. Thomas har också lång erfarenhet 

av styrelsearbete inom idrotten samt skrivit böcker inom 

ledarskap och organisationsutckling.  

Kostnad: SISU Idrottsutbildarna och Blekinge Innebandy-

förbund subventionerar kvällen. 

 

För mer information kontakta: 

Stefan Rubensson, 0766-60 09 99 

stefan.rubensson@sisuidrottsutbildarna.se 

Rolf Trulsson, 0708-28 01 45 

rolf.trulsson@icloud.com 

"Blekinge Innebandyförbund i samverkan med SISU Idrottsutbildarna bjuder in till en föreläsning 
med Thomas Önnevik. Föreläsningen är en del i Barn– och ungdomskonferensen som är på lördagen 
den 18 november 2017. Vi ser det som en chans att träffas och kommunicera med varandra, för att 
tillsammans utveckla innebandyn i Blekinge” 

 

 

 

Tomas Önnevik,  

engagerad tränare      

 i Åkarps inne -   

 bandyklubb 

http://www.sisuidrottsutbildarna.se/Distrikt/SISUIUBlekinge/Sokvarautbildningar/varakurserochutbildningar/?eventid=1007437&sisuorgid=28569

