Utveckla dig och din förening

Utbildningar i Skaraborg hösten 2018
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Utveckla d
Bokföring – Grund

Att vara arbetsgivare

Styrelsens roll och ansvar

Bokföring Fördjupning

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i bokföring samt hur du praktiskt använder dessa i föreningen:
Bokföringens grunder, Debet och Kredit, Balans- och
Resultaträkning. Genom att praktiskt öva med papper och
penna lär vi oss att arbeta med grundbok och huvudbok.
Vi går igenom balans- och resultaträkning samt bokslut.
20 + 27 okt
Skövde
kl 09.00-16.30
1 800 kr
Anmälan
Alla i styrelsen bör veta vilken roll och vilket ansvar de
har. Här lär du dig mer om den ideella föreningen, stadgarna och de olika föreningsorganen inklusive revisorn.
Vad innebär det att vara ledamot samt det praktiska
arbetet i styrelserummet. Vidare styrelsens ekonomiska
ansvar och sysslomannarollen samt hur vi utvecklar
föreningen med hänsyn till kultur och värderingar.
22 okt
Skövde
kl 17.30-21.00
500 kr
Anmälan

Att leda och utveckla en ideell idrottsförening

Utveckla er organisation och verksamhet genom att titta
på hur det ser ut idag och utgå ifrån föreningens hot och
möjligheter samt styrkor och svagheter. Vi tittar också på
hur ni kan göra en actionlista (vem-gör-vad-och-när),
planerar ett årshjul samt tar tempen på era styrelsemöten. Hur effektiva är de?
6 nov
Skövde
kl 17.30-21.00
500 kr
Anmälan

Mer information/anmälan: kurser@vgidrott.se / 0709-26 58 33
Foto: Bildbyrån

VÄLKOMMEN!
Anmälan: sisuidrottsutbildarna.se/vastragotaland
Mer information: kurser@vgidrott.se
Foto: Bildbyrån

Vill du veta vad det innebär att föreningarna fr o m den
1 januari 2019 måste lämna arbetsgivardeklaration på
individnivå? Vill du veta mer om vilket ansvar det innebär
när föreningen har anställd personal? Ja, då är detta en
informationskväll som passar dig. Tid för frågor finns
under kvällens gång.
7 nov
Skövde
kl 18.00-20.30 Kostnadsfri
Anmälan
En fortsättning för dig som gått bokföring grund eller har
grundläggande bokföringskunskaper + praktisk erfarenhet och nu vill fördjupa dig ännu mer. Vi genomför ett
fingerat bokslut och stannar upp vid frågor som periodiseringar, avskrivningar och lån för att nämna några
punkter. Kursen är praktiskt inriktad.
17 nov
Skövde
kl 09.00-16.00
1 100 kr
Anmälan

IdrottOnline Hemsida – Grund

Grunderna i hemsidan, hur du skapar sidor, hanterar och
publicerar information och kalendrar.
23 okt
Skövde
kl 17.30-21.00 Kostnadsfri
Anmälan

IdrottOnline Hemsida – Fortsättning

Djupare kunskap om hemsidan. Vi går bl.a. igenom
design, domänhantering och inbäddad media.
13 nov
Skövde
kl 17.30-21.00 Kostnadsfri
Anmälan

