مرحبا ً بكم في جمعية !Svenska Budo & Kampsportsförbundet
النظام
 )Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&Kهو اتحاد رياضي محلي خاص عضو في االتحاد
السويدي المركزي للرياضة  SB&K .)Riksidrottsförbundet (RFمقسم إلى  18اتحاد فرعي
( )UF، underförbundو 7اتحادات رياضية محلية خاصة ( .)SDF، specialdistriktsförbundتعتمد
االتحادات الفرعية والمنطقة التي تنتمي إليها جمعيتكم على الرياضات التي تديرها جمعيتكم وعلى مقر الجمعية .يوجد
على الموقع اإللكتروني الخاص بنا قائمة عن جميع االتحادات الفرعية واالتحادات الرياضية المحلية الخاصة .للحصول
على صورة عامة عن  SB&Kيوجد أيضًا .هيكل تنظيمي لالتحاد يمكنك استخدامه أيضًا لتحرير هيكل تنظيمي للجمعية
الخاصة بك.

budokampsport.se
يوجد على الموقع اإللكتروني الخاص بنا معلومات عملية ونصائح للجمعيات الرياضية التي هي أعضاء في .SB&K
على سبيل المثال يجب على الجمعية عقد اجتماع سنوي مرة في السنة ،ولتسهيل األمور لعمل مجلس اإلدارة قمنا بتحرير
دليل يحتوي على األمور التي يجب التفكير بها قُبيل االجتماع السنوي ودليل عن كيفية إجراء االجتماع السنوي .كما يوجد
على الموقع اإللكتروني تعليمات حول كيفية تغيير اسم الجمعية ،أو إذا كانت الجمعية تريد إنهاء عضويتها في
 .Svenska Budo & Kampsportsförbundetكما يوجد على الموقع اإللكتروني نماذج ومعدات مساعدة
يمكنك استعمالها لتطوير أعمال الجمعية مثالً.

رسوم العضوية
يجب تذكر أيضًا دفع رسوم العضوية ل SB&Kو UFو .SDFمن المهم أن يكون لكم بصفتك جمعية حق التصويت في
االجتماعات السنوية لالتحادات وذلك لكيال يتم إنهاء العضوية الخاصة بكم بشكل تلقائي .يوجد على الموقع اإللكتروني
الخاص بنا .قائمة عن رسوم العضوية في االتحاد لتفادي نسيان دفع الرسوم في الوقت ،نقترح عليكم استخدام عجلة
التخطيط السنوية .يمكن استعمال عجلة التخطيط السنوية لتعبئة أمور أخرى ستحدث خالل السنة في الجمعية الخاصة
بكم ،مثل المباريات أو االجتماعات أو الدورات الدراسية. .يوجد هنا مثال عن عجلة التخطيط السنوية

الدورات الدراسية
في  Svenska Budo & Kampsportsförbundetنعرض بضع دورات دراسية على أعضائنا .يوجد على
الموقع اإللكتروني الخاص بنا قائمة عن الدورات الدراسية المتوفرة ،ومتى يتم تنظيمها وكيف يمكن التسجيل فيها.
تعرض منظمة التعليم الخاصة باالتحاد السويدي المركزي للرياضة ،)SISU Idrottsutbildarna (SISU ،دورات
دراسية ودعم للجمعيات .كل من  RFو SISUلديهم نشاطات محلية .اتصل ب RFو SISUفي المنطقة التي تنتمي
إليها جمعيتك للحصول على معلومات عن الدورات الدراسية التي تنظمها .هل أنت متردّد حول المنطقة التي تنتمي إليها
الجمعية الخاصة بك؟SISU.و  RFيمكن العثور هنا على قائمة عن مناطق

منحة حكومية
بصفتك جمعية تنتمي إلى  Svenska Budo & Kampsportsförbundeلديك اإلمكانية في التقدم بطلب للحصول
على مساعدات مالية مختلفة .يوجد على موقعنا اإللكتروني قائمة وشروح للمساعدات المالية ودعم المشاريع الحالية التي
.يمكن التقدم بطلب إليها

التأمين
جميع أعضاء الجمعية التي لديها عضوية في  Svenska Budo & Kampsportsförbundeلديهم تأمين ضد
الحوادث عندما يمارسون بنشاطات في الجمعية..يوجد المزيد من المعلومات عن التأمينات على موقعنا اإللكتروني

أسئلة وأجوبة عنها
هل لديك أسئلة؟ ربما تعثر على اإلجابة في .قائمتنا عن األسئلة الشائعة واألجوبة عنها

االتصال باالتحاد
نرحّب باتصالك بنا في إدارة يمكنك العثور هنا على تفاصيل Svenska Budo & Kampsportsförbunde.
.االتصال بالموظفين في اإلدارة
مرة أخرى ،مرحبًا بكم كجمعية في !Svenska Budo & Kampsportsförbunde

