Seurojen Palloliitto (föreningarnas bollförbunds) - nyhetsbrev/Maj 2019

Den finska fotbollens framgång är kritiskt förknippad med arbetet, som görs i
föreningarna. Därför är bollförbundets huvudarbete att producera sådana tjänster, som
hjälper föreningarna till framgång.

Seurojen Palloliitto (=föreningarnas bollförbund) är ett utvecklingsprogram, med målet att bygga en
serviceinriktad,

smidig

organisation.

I

och

med

förnyandet

förenas

distrikten

och

centralorganisationen, som tidigare fungerat som självständiga föreningar, till en nationell
organisation. Målet är att flytta en betydande mängd resurser från ledningen, så det syns i realiteten.
Även de lokala förtroendevalda och deras uppgifter blir förnyade. Det förnyade bollförbundet kör
igång sin verksamhet from 1.1.2020.

Aktuellt på sommaren:
•

Heidi Pihlaja blev vald till Utvecklingschef för Dam Ligan

•

Bollförbundet söker en chef för utvecklingsenhetens idrottsverksamhet

•

Ansökan är öppen för talangtränarstöd

•

Den Statliga utvecklingsgruppen för kommunikation och påverkan samlas 22.5.2019

*Seurojen Palloliittos (Föreningarnas bollförbund) uppsving- projektets nästa workshop är den
19.6.2019
-----*Bollförbundets eget projekt, kör igång med nya tjänstekedjor i och med sammanslagningen till en
nationell organisation.

Dessa” Seurojen Palloliitto”- ärenden meddelandes i början av året
Utvecklingsprogrammets mål och projektets framsteg går att bekanta med sig på vår webbplats:
https://www.palloliitto.fi/jalkapallossa-tapahtuu/seurojen-palloliitto

SEUROJEN PALLOLIITTO -bloggarna och podcasts
-BLOGGEN: Träningens kvalité för spelarna blir bättre, då föreningarna utvecklas- därför ligger
bollförbundets fokus på att föreningarna utvecklas (Veli-Matti Rinnetmäki)
-BLOGGEN: Seurojen Palloliitto sätter föreningen i centrum (Veli-Matti Rinnetmäki)
-PODCAST: Markus Paananen berättar om varför Ilves lyckades stort på 2010-talet
-PODCAST: Marko Viitanen som flyttar till Olympiakommittén och SPL:s skolningsförnyelse

MÅNADENS IDÈ FRÅN EN FÖRENING
-Maj: Egentliga Tavastland- föreningarna mot samarbete

FÖRENINGSPARLAMENTET- VÅREN 2019
Föreningsparlamentet konstaterade, att alla distriktsmöten har underskrivit distriktets och
bollförbundets gemensamma överlåtelseavtal. Avtalet säkerställer föreningarnas bollförbundprojektets framskridning enligt tidtabell mot början av år 2020, då bollförbundets nya organisation
inleder sin verksamhet.

VAD GÖRS JUST NU FÖR FÖRENINGARNAS BOLLFÖRBUND?
I föreningarnas bollförbund sköter man i detta skede om uppbyggande av nya tjänstekedjor. I och
med förvandlingen till en organisation förändras ledningen och det sätt på vilket tjänster produceras.
Tjänster som distrikten producerar leds nationellt men produceras enligt regional modell. Vi kallar
det förberedande arbetet för föreningars igångsättande av bollförbundets verksamhetsmodell

--VAD VILL DU HÖRA?
Finns det angående Seurojen Palloliitto något som du vill höra mer av? Ge tips! Har du även i
tankarna någon idé från någon förening som alla borde höra, berätta om det för oss.
Att dela med sig av bra idéer och plocka ut av dessa de som fungerar bäst i den egna verksamheten,
för vi tillsammans framåt den finländska fotbollen.

Idéer och frågor samlar vi här: https://www.palloliitto.fi/seurojen-palloliitto/kysy-me-vastamme

