
 
Är du ledare inom KFUM? 
Vill du lära dig mer om ledarskap och KFUM i Sverige och världen? 
Gillar du skidåkning? 

Häng med på ledarutbildning i Sälen! 
KFUMs Östgötaregion bjuder in till ”EMMA” 
Fördjupningskurs om KFUM och i ledarskap & personlig utveckling 

Emma är det tredje steget i KFUMs utbildningstrappa Helheten och riktar sig till dig som är 
ledare inom KFUM och vill utvecklas som ledare, person och lära dig mer om den häftiga 
organisation som vi är en del av. Dessutom kommer du träffa ledare från andra verksamheter än 
din egen vilket hjälper dig skapa ett nätverk utanför den egna föreningen. Förutom Emma-
utbildningen kommer det finnas tid för skidåkning och andra snöaktiviteter. Gillar du inte snö 
finns det gott om inomhusaktiviteter ett stenkast från vårt boende. 

För att gå kursen ska du ha genomfört både George och Williams. Har du inte gjort det men 
ändå har erfarenhet av att vara ledare går de kurserna att genomföra på nätet. Fråga i din 
förening eller kontakta oss för mer info. För att delta i Emma ska du vara aktiv ledare i KFUM. 

Datum:         1-5 januari 2020 
Plats:             Lindvallen, Sälen, mitt i backen! 
Kostnad:      400:- per person. Då ingår resa, mat, boende och utbildningsmaterial. 

Du står själv för ev. skidhyra och liftkort.  
Vid avanmälan mindre än 14 dagar innan tas en avgift på 500:- ut.  

Ålder  Född 2002 eller tidigare. 
Ansökan  Du ansöker om att få delta senast 15 november till anna.benckert@gmail.com  

I din ansökan vill vi veta: namn, ålder, sektion, ledarerfarenhet och varför du vill 
ansöka om att få gå utbildningen. Antalet kursplatser är begränsade till tio stycken. 

  
Vi vill ha en bredd av deltagare och kommer därför att blanda deltagare från olika 
föreningar/sektioner. Vi kontaktar dig när sista dag för ansökan passerat så du får 
veta om du har blivit antagen till utbildningen. 

Genom att gå Emma fullföljer du tredje steget i utbildningspaketet Helheten och får behörighet 
att gå KFUMs avancerade ledarutbildning Mary som arrangeras varje år i en europeisk stad. 

Har du frågor och funderingar så vänd dig till Anna Benckert som är ansvarig för 
Emmautbildningen via anna.benckert@gmail.com 
Fråga gärna styrelsen i din förening/sektion om de kan stå för anmälningsavgiften. 

Hoppas att vi ses! 

KFUMs Östgötaregion 
Utbildningsutskottet
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