
Möjligheter!
Verksamhetsutveckling

1
Lördag 

Mars
Albin, Elvira

Scandic Hotell,
Västhaga, Örebro

Lördag 1 mars kl 09.30 - ca 16.00

Heldag inklusive fi ka och lunch

Pris per deltagare 395:- *

Anmälan senast 14 februari 2008

Telefon 019-17 55 97 eller via

www.distriktet.nu

Du och din klubb får möjligheter, det är ock-
så ni som bestämmer vad som skall göras!

Tillsammans med de andra klubbarna i länet är 
det din klubb som kan styra distriktets verksam-
het. Nu fi nns möjlighet att komma med önskemål 
och bra idéer.

Ämnena för verksamhetskonferensen 
lördagen den 1 mars är i huvudsak:

Önskemål - vad vill du ha? Vad är viktigt för dig 
och din klubb?

Pengar och engagemang - massor av tips och 
goda råd för verksamheten.  

Ansvar - är du som klubbmedlem eller styrel-
semedlem ansvarig för det din klubb gör? En 
genomgång av Grundförsäkring och tilläggsförsäk-
ringar. 

Talanger - stötta klubbens talanger, information 
om det som pågår och det som planeras. 

Tävlingsnytt - nytt TR för 2008, nyheter och 
viktigheter.

Det fi nns pengar, 
var fi nns idéerna?

Uffen Redhe
Uffen Redhe från Dala-Floda kommer med 
stor entusiasm och kunskaper om fi nansie-
ringsfrågor för föreningslivet. Han kallas bland 
annat för ”Sveriges framgångsrikaste bidrags-
hämtare till föreningslivet”.

Har ni redan pengarna och behöver ny kraft 
och mer engagemang? Uffen ger inspiration 
och idéer.

Förutom Uffen Redhe kommer försäkringsspe-
cialist från Folksam och vi har föreläsare från 
SISU och distriktet. 

ÖREBRO LÄNS RIDSPORTFÖRBUND

Kom fl era, spara pengar
*Deltagaravgiften är 395:- för en deltagare, ju fl er 
ni kommer per klubb ju lägre pris. Deltagare 2 
kostar 295:- och deltagare 3 och fl era får allt för 
195:-.

Anmäl nu! 
Avgifterna faktureras i efterhand.
*Har din klubb SISU-verksamhet? Stora möjligheter till stöd från SISU.

Nya krafter
Nya pengar

Inbjudan till Verksamhetskonferens för klubbarna i 
Örebro Läns Ridsportförbund

Önskemål
Inspiration
Ansvar
Tävlingsnytt
Talanger


