
 
 

Nyhetsbrev - Maj 2018 

 
Terminen går mot sitt slut och efter en händelserik vår där arrangemangen avlöst varandra: 
Uppvisning, Lovläger, Märkestagning och Utbildningar.  
Vi vill tacka alla som hjälpt till så att vi kunnat genomföra alla arrangemang!  

 
Lärlingsutbildningen är internutbildning med syftet att 
utbilda, vägleda och inspirera ungdomar att bli starka 
ledare i vår förening! 
För att få gå lärlingsprogrammet ska du ha fyllt 13 år.  
Under 2017/2018 har vi 30 lärlingar som genomgår 
utbildningen och nu endast har en träff kvar innan de är 
färdiga ledare. 
 
Nästa utbildningsstart är september 2018: 
Anmäl till lärlingsprogrammet 2018/2019>> 

Bild. Grund 2-kurs för årets lärlingar april 2018 
 

Inför hösten 2018 
Just nu väntar vi på nya halltider för nästa läsår från kommunen. Vi har varit i kontakt med kommunen 
och hallfördelningen skickas ut som tidigast vecka 20. Därefter ska vi fördela tiderna på alla grupper i 
föreningen och tillsätta ledare. Vi återkommer med nytt schema för höstterminen tidigast vecka 23. 
  
Är du intresserad av att bli ledare? 
Har du barn som vill börja på gymnastik får ditt 
barn plats i gruppen om du engagerar dig som 
ledare. 
Oavsett om du har tidigare erfarenhet eller inte 
är du varmt välkommen att anmäla dig.  
 
För att anmäla dig: Intresseanmälan ledare  

Ledarna är vår viktigaste resurs!  
Sollentunagymnasterna är en ideell förening. 
För att kunna erbjuda fler barn och ungdomar 
möjlighet att träna gymnastik är vi angelägna 
om att hitta fler som vill engagera sig som 
ledare och sprida rörelseglädje! 
 
Läs mer om att vara ledare: Att vara ledare 

 
 
GDPR och MedlemsApp 
Den 25 maj 2018 kommer personuppgiftslagen ersättas av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) 
Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. Med anledning av dessa 
förändringar har vi kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt 
hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.  
Läs integritetspolicyn här: Integritetspolicy SG  
 
Alla medlemmar kommer behöva godkänna de nya medlemsvillkoren i samband med återanmälan 
inför hösten. Medlemmar som använder MedlemsAppen kommer att mötas av en pop-up där ni kan 
godkänna de nya medlemsvillkoren. 
 
Nya MedlemsAppen är lanserad! 
I SportAdmins MedlemsApp kan du bland annat se 
kallelser, kalender, nyheter och alla utskick. För de som 
har fler barn i föreningen går det att koppla ihop barnen 
så att all information finns på en och samma plats.  
Länk till Appstore Länk till Google Play 

https://sportadmin.se/form/form.asp?ID=%7BAEF55138-7328-4B05-B8D5-01AFDDDED87A%7D
http://www.sollentunagymnasterna.se/sida/?ID=59648
https://sportadmin.se/form/form.asp?ID=%7b916CF9B5-6104-4752-B054-07685D878AA8%7d
http://www.sollentunagymnasterna.se/docs/27/355/Att%20vara%20ledare.pdf
https://docs.google.com/document/d/12XTVXnG1APfNGbumc6hQRhzxDIQg0ShbaeCXAT7ERDo/edit?usp=sharing
https://itunes.apple.com/se/app/sportadmin-medlemsapp/id1225556243?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportadmin.medlemsapp

