
 

Inbjudan till träff med 08fri.s kvinnliga nätverk 

”Våra kroppar är inte allmängods” 

08fri. etablerade under 2015 ett kvinnligt nätverk vars främsta syfte är att samla distriktets kvinnliga 

ledare för att diskutera aktuella frågor, ge stöd och stärka banden över föreningsgränserna. Nu är det 

dags för 2020 års första träff.  

 

Program: Vi gästas av Moa Hjelmer, Spårvägens 

supersprinter som numera också delger 

allmänheten sina tankar kring idrott och 

samhälle som krönikör i Expressen. Moa 

kommer att berätta för oss om sina 

erfarenheter som aktiv och hur hon 

upplever att rådande kroppsideal har 

påverkat henne och hennes 

träningskompisar. Vad kan man som 

förening/enskild tränare tänka på för att  

stötta sina aktiva? 

Vi pratar också under ledning av Stefan Ålander, RF-SISU Stockholm om det kvinnliga 

nätverkets fortsatta utformning. Vilka ämnen finns det behov av att behandla i nätverket, 

vilka ska ingå i nätverket och hur kan 08fri. och RF-SISU Stockholm på bästa sätt stötta i 

aktuella frågor? 

Datum: Onsdagen den 7 oktober kl. 18.30 – 20.15. 

Kaffe/te och macka serveras kl. 18.00 – 18.30 (drop in). 

Plats: Sätrahall 

Målgrupp:  Föreningarnas kvinnliga ledare/tränare, såväl organisations- som aktivitetsledare 

Anmälan:  Senast onsdagen den 30 september till lena.bjork@08fri.se. Ange namn, förening, vilken 

roll du har i föreningen och eventuellt behov av specialkost. 

Övrigt: Namnet på kvällens träff är lånat från en av Moas krönikor i Expressen, som du kan läsa 

här. 

 

Vid möblering av föreläsningslokalen kommer vi att säkerställa att den anpassas utifrån 

gällande riktlinjer för att minimera risken för smittspridning av Covid-19. Vid behov 

kommer deltagarantalet att begränsas och då gäller ”först till kvarn”. 

Nästa träff: Notera gärna redan nu att nästa träff med 08fri.s kvinnliga nätverk genomförs torsdagen 

den 26 november. Vi gästas då av Åsa Cumlin och Anna Palmerius som pratar om sina 

erfarenheter kring att vara funktionär i ledande befattning. 

Frågor: Besvaras av 08fri.s verksamhetschef Lena Björk, via telefon 08 – 615 68 35 eller e-post 

lena.bjork@08fri.se.  

  

Välkommen!  
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