Köping 11 mars 2022

Pressmeddelande
Föreningsträff samlar föreningar från hela Västra Mälardalen
Återgång efter coronapandemin, vikten av värdegrundsarbete och ökat hållbarhetsfokus är tre
viktiga teman under den Föreningsträff som RF-SISU Västmanland och Sparbanken arrangerar
måndagen den 14 mars i Ullvigymnasiets aula.
Ett åttiotal föreningsrepresentanter, cirka 40 föreningar, från Köping, Arboga och Kungsör kommer att
samlas för att ta del av programmet. Och de båda arrangörerna är förväntansfulla och glada för det
stora gensvaret.
- Det är jätteroligt att så många vill komma på träffen. Vi på Sparbanken sponsrar väldigt många av
föreningarna i Köping, Arboga och Kungsör och vill uppmuntra till en medvetenhet kring
värdegrundsarbete och hållbarhet i föreningar och organisationer, något som vår samarbetspartner
RF-SISU är experter på, säger Denny Hedenström, marknadschef på Sparbanken.
RF-SISU Västmanland är en organisation som har i uppdrag att stödja, företräda, leda och samordna
idrottsrörelsen i Västmanland. Att hjälpa föreningar tillbaka efter coronapandemin är något RF-SISU
satsar extra på just nu. Olika typer av utbildningar inom exempelvis värderingar, gemenskap och
delaktighet erbjuds löpande.
- Vi hoppas att Föreningsträffen gör att föreningarna får med sig lite nya tankar. Till exempel att
värdegrundsarbete ger positiva ringar på vattnet hela vägen från styrelse, till ledare och tränare och
även till de aktiva. En förening som jobbar tillsammans mot tydliga mål och värderingar brukar ha fler
aktiva ungdomar totalt, och även fler aktiva högre upp i åldrarna, säger Marie Persson,
idrottskonsulent på RF-SISU Västmanland.
Vill ni komma?
Vad roligt i så fall! Välkommen måndag 14 mars kl 16.30 – 19.00 i Ullvigymnasiets aula, Köping.
Föranmäl er gärna eller ställ eventuella frågor till Denny Hedenström, marknadschef på Sparbanken,
0221-344 27, denny.hedenstrom@sparbankenvm.se

Fakta om Sparbanken Västra Mälardalen
Sparbanken Västra Mälardalen är en lokal Sparbank. Det innebär bland annat att vi inte har några
aktieägare. Istället har vi en idé som går ut på att varenda krona som våra kunder sparar hos oss ska
stanna kvar i det lokala ekonomiska kretsloppet och främja Västra Mälardalens utveckling. Och de
pengar vi tjänar ska komma till nytta för alla som bor och verkar här i trakterna. Det tycker vi bidrar till
ett mer hållbart Västra Mälardalen. Läs gärna mer om hur vi tänker kring hållbarhet
www.sparbankenvm.se/hallbarhet
Fakta om RF-SISU Västmanland
RF-SISU Västmanland är en av Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas 19 regionala
organisationer. Vårt uppdrag är att stödja, företräda, leda och samordna idrottsrörelsen i
gemensamma frågor på regional och lokal nivå. Vi verkar även för och bidrar till idrottens utveckling
genom folkbildning och utbildning i idrottsföreningar och specialidrottsdistriktsförbund. Läs mer på
www.rfsisu.se/vastmanland
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