Tio anledningar att
samarbeta med oss
1. Kunskap och engagemang Hos Studiefrämjandet ser vi möjligheterna!

Mycket mer att
längta till...

2. Föreläsningar och studiecirklar
anpassade efter deltagarnas önskemål
och behov.
3. Föreningsutveckling Bli bättre på
medlemsrekrytering, engagemang och
förnyelse.
4. Föreningsteknik Utbildningar för
styrelse och valberedning.
5. Väx i ledarrollen med vårt ledarutvecklingsprogram för cirkelledare och
instruktörer.
6. Marknadsföring Få hjälp med planering och framtagning av material som
t.ex. affischer.
7. Studiematerial Vi kan tipsa om och
erbjuda anpassad litteratur.
8. Lokaler På många orter har vi lokaler
för möten och aktiviteter.
9. Sammanhang Lär känna våra andra
medlemsorganisationer och föreningar.
10. Spindeln i nätet Vi samordnar
intressanta aktiviteter och har kontakt
med olika samhällsaktörer.
Studiefrämjandet – mer än hundar…
• Hos Studiefrämjandet kan du läsa Jägarskolan för att
ta jägarexamen. Vi anordnar Jägarskolan tillsammans
med vår medlemsorganisation Svenska Jägareförbundet.
• Du kanske har andra intressen – teater, dans, rockmusik...? Välkommen till oss – vi har ett brett utbud!
• Vår roll är att genom folkbildning bidra till att
stärka människors delaktighet och stärka demokratin.
• Studiefrämjandet är partipolitiskt och religiöst
obundet. Vi strävar efter att allt ska vara möjligt
– för alla.

Studiefrämjandet, riksförbundet Box 38 184, 100 64 Stockholm.
Tel 08-545 70 700. E-post: info@studieframjandet.se.
www.studieframjandet.se

Kurser, cirklar, kultur... och mycket
mer på studieframjandet.se

Det finns mycket mer att upptäcka och lära
för dig och din hund. Vi i Studiefrämjandet
finns till för er. Ni kan vara ett kompisgäng som
vill göra något tillsammans och lära er mer om
hund. Varför inte en studiecirkel i samband med
era hundpromenader? Vi ger stöd och hjälper
er att komma igång. Allt sker på era villkor,
utifrån ert intresse. Studiefrämjandet samarbetar
med Sveriges största hundägarorganisationer
och med många fristående hundklubbar. Vi
finns till för alla hundägare – och hundintresserade. Ta kontakt så berättar vi mer.

Studiefrämjandet & hundorganisationerna
Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund.
Våra profilområden är natur, djur, miljö och kultur. Bland
våra medlemsorganisationer finns Svenska Kennelklubben,
Svenska Brukshundklubben och Sveriges Hundungdom.
I Studiefrämjandet finns många som arbetar med hundägarverksamhet, både på lokal nivå i våra avdelningar och på
distriktsnivå. Tillsammans med klubbar inom Kennelklubben,
Brukshundklubben och Sveriges Hundungdom och andra hundklubbar planerar vi och genomför kurser och cirklar. Kontakta
oss gärna!

VÅRA MEDLEMSORGANISATIONER

En pedagogisk resurs för din klubb!
Studiefrämjandet är hundägarnas studieförbund. Vi är en
resurs för hundklubbarna och deras ledare. Vi erbjuder:
• studiecirklar, samarbete vid hundägarutbildning
• utbildningar för cirkelledare/instruktörer
• styrelseutbildningar, föreningsutveckling

För ledare och instruktörer
Studiefrämjandet har ett ledarutvecklingsprogram i flera
steg. Här kan du som ledare eller instruktör i en hundklubb
stärka ditt ledarskap och öka kunskapen om gruppdynamik och pedagogik.

Styrelse- och föreningsutbildningar
Vi erbjuder utbildningar för hela styrelser och för olika
funktionärer, till exempel kassörer. Du kanske vill bli en
bättre talare, lära dig sköta webben, bli en bättre arrangör
av föreläsningar och läger, eller göra något annat som
utvecklar din klubb. Vänd er till oss!

Föreningsservice
Hos vissa av våra avdelningar kan du låna lokaler och få
hjälp med viss service. Vad som erbjuds på olika orter
kan variera – kontakta därför din lokala avdelning via
www.studieframjandet.se.

www.studieframjandet.se

