
Hösten 2021
Nu kör vi igen!



Efter en tid av osäkerhet och digitala arrangemang så är 
Vi Unga riktigt peppade på att köra igång med höstens 
träffar och utbildningar. Allt är gratis, och vi hoppas att 
du vill vara med! Leta upp Förbundet Vi Unga på Facebook 
och Instagram för detaljer och bokning.

Höstens arrangemang Höstens arrangemang 
och utbildningaroch utbildningar  

5...6...7... Showtime!
Helgträff för alla dansföreningar och dansintresserade 
att inspireras i olika dansstilar och träffa nya vänner!

Plats: Halmstad 
Datum: Fredag 10- söndag 12 december 



Back to Vi Unga 
Dags för Vi Ungas återkomst och första helgträffen efter 
en lång period av digitala träffar! Välkommen på en 
helgträff för att verkligen grotta in oss i vad det innebär 
att vara Vi Ungait. Hur kan du påverka din förening och 
samhälle? Vad tycker du Vi Unga borde driva för brännande 
frågor? Vad är ens Vi Unga? Välkomna nya som gamla 
medlemmar för att skapa nya traditioner och förhop-
pningsvis träffa vänner för livet! 

Plats: Wendelsberg Hotell och Vandrarhem, i Mölnlycke 
utanför Göteborg 
Datum: Fredag 26 nov- söndag 28 nov 

Kunskapslyftet 
Föreläsningsserie i olika aspekter av föreningskunskap, 
där medlemmar genom digitala 2- timmars föreläsningar 
får kunskap och färdigheter för att skapa en starkare, 
större och bättre förening! Alla utbildningar ger dig ett 
diplom som du kan stoltsera med både på CV:t och när 
du söker styrelseposter. 



Föreningsekonomi - tisdag 23 november 
Hur var det nu med det här med resultaträkning, budgetar 
och årsslut? Låt oss få verktyg och förståelse för hur 
vi hanterar en förenings pengar, som passar både för 
kassören och alla andra medlemmar i en förening att delta i. 

Medlemsrekrytering - torsdag 25 november 
Hur lockar vi och behåller medlemmar i föreningen? 
Med hjälp av Föreningskrafts medlemsmodell lär du 
dig vilka steg föreningen kan ta för att tänka bredare i 
rekrytering. 

Årsmöten- torsdag 9 december 
Hur skapar vi inkluderande och effektiva årsmöten, 
både irl och digitalt? Lär dig praktiska tips för att skapa 
roliga och attraktiva årsmöten. 

Styrelsekunskap- onsdag 15 december 
Alla föreningar har en styrelse, med vad gör den 
egentligen? Varför behövs en styrelse, och hur väljs 
den? Lär dig allt om roller och upplägg och varför det är 
roligt och bra att vara med i en styrelse!   

Inspirationsträff för distriktsstyrelserna- tisdag 30 
november 
En inspirationsträff för alla distriktsstyrelser i hur man 
har ett engagerande distrikt. Målet är att ge dig inspiration 
och pepp som du sen kan sprida till andra!


