Hej!
Här kommer senaste nytt från FYR - fritidsledarens yrkesroll.
Information från senaste styrelsemötet
Hemsidan
Det är mycket som ska snickras ihop i starten av en ny förening, bland annat en hemsida. Och att
det skulle bli ett så långdraget projket hade vi nog inte tänkt oss. Nu ligger frågan ute hos elever på
Högskolan Dalarnas IT program och vi hoppas att en duktig elev nappar på detta. Den som väntar
på något gott...
Fritidsledarutbildningen
Styrelsens arbete med skrivelsen till Fritidsledarskolorna rörande de eventuellt nya
antagningskraven till Fritidsledarutbildningen är tänkt att överlämnas på Fritidsledarskolornas
vårkonferens den 6 april av vår ordförande Andrew Almqvist.
Medlemmarnas roll
Som medlem är du den viktigaste delen av vår förening!
Det är du som medlem som hjälper till att värva nya medlemmar och som ska komma med input i
vad du vill att föreningen ska vara för dig.
Ju fler vi är desto starkare kommer vår röst att vara så prata nu med kollegor och nätverk och sprid
att vi finns och hur man går tillväga för att bli medlem!
Man kan bli medlem på följande sätt:
* Maila anna.fredriksson@borlange.se och få vidare instruktioner
* Swisha medlemsavgiften (200kr) till nr 123 209 19 40, maila sedan kontakt- och personuppgifter
till anna.fredriksson@borlange.se
* Betala in medlemsavgiften till konto 8327-9, 964 482 857-7, maila sedann kontakt- och
personuppgifter till anna.fredriksson@borlange.se
* Ring Anna Fredriksson, 070-2927927, för mer information.
Om det finns något du vill tipsa styrelsen om eller något du önskar göra/arrangera så tveka inte att
kontakta styrelsen, antingen på telefon, 070-2927927 eller på mail anna.fredriksson@borlange.se
För er som betalat in medlemsavgiften 2016 kan vi meddela att den även gäller för 2017!
Årsmöte
Den 18 mars är det dags för årsmöte, håll koll i mailen efter kallelsen!
Om du är intresserad av att sitta i styrelsen under 2017 så tveka inte, skicka genast ett mail till
anna.fredriksson@borlange.se

Med vänliga hälsningar
Styrelsen i Fritidsledarens Yrkesroll

www.fyr.nu (hemsidan är fortfarande snart igång)
facebook.com/fyr.se

