Hej!
Här kommer senaste nytt från FYR - fritidsledarens yrkesroll.
Var syns vi?
FYR fanns representerade på Fritidsforums konferens Ung.Fri.Tid och träffade flertalet fritidsledare
från hela Sverige. Anders och Ursula som var på plats upplevde att det fanns ett behov av oss som
förening vilket känns jätteroligt så här i uppstarten av en förening som vi i styrelsen känner kommer
göra skillnad för vår yrkesroll.
FYR var även med på fritidsforums ombudsmöte, Per-Erik och Andrew återberättade på
styrelsemötet den 8/11 2016 om den nya organisationen kring Fritidsforum och SSF.
På SSFs förbundsstämma den 26 november kommer vi med största sannolikhet att synas och det
gäller även på MUCFs rikskonferens den 29-30 november.
Information från senaste styrelsemötet
Hemsidan
En av de saker som vi prioriterar just nu är att få igång vår hemsida så att du som medlem får en
större inblick i vad FYR är och står för. Och vi räknar med att till nästa utskick så kommer den att
vara igång. På hemsidan kommer det att finnas kontaktuppgifter, information, styrelseprotokoll och
annat smått och gott.
Ambassadörer
Vi har nu tagit fram riktlinjer för vad en ambassadör har för uppgift i föreningen. Ett
informationsblad om detta kommer att finnas på hemsidan och på Facebooksidan. Om du redan
anmält intresse till att vara ambassadör så kommer du inom kort att få denna information på
mailen. Tveka inte att ta kontakt med styrelsen om du är intresserad av att bli ambassadör!
Fritidsledarutbildningen
Styrelsen har lyft frågan kring hur utbildningen ser ut och vad som blir av alla nyutbildade
fritidsledare, vi kommer att fortsätta diskutera detta med utgångspunkt i "Vart tog de vägen"
utgiven av Fritidsledarskolorna.
Styrelsen arbetar också med en skrivelse rörande de eventuellt nya antagningskraven till
fritidsledarutbildningen.
Och till sist säger vi grattis till nyblivna mamman samt styrelseledamoten Elna Ynghed och önskar
lilla Isak välkommen till världen!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen i Fritidsledarens Yrkesroll

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

