
 FOMS RIKSKONFERENS  
7-9 MARS 2018  
GÖTEBORG 

Kultur, idrott och rekreation!                                    
Kom och ta del av olika anpassade aktiviteter från  
Göteborgsområdet och lyssna till intressanta föreläsningar. 
 
Vi startar konferensen med att besöka Svenska mässan och  
Träffpunkt Idrott. Där möts vi bland utställare och på seminarier! 
 

FOMS är en rikstäckande ideell yrkes- och intresse-
förening som har till syfte att stödja och inspirera 
tjänstepersoner och andra yrkesgrupper med intresse 
för fritids-, rekreations- och kulturfrågor för personer 
med funktionsnedsättning.  

Anmälan öppnar 4 december och görs på www.foms.se/a nmalan 

7-9 MARS 2018  
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9.00 Mässan Träffpunkt Idrott öppnar på Svenska Mäs san 
Konferensdeltagare ansluter under förmiddagen. 
Träffpunkt Idrott är Nordens ledande mötesplats för beslutsfattare, påverkare  
och innovatörer inom idrott, bad, anläggning, fritid och folk hälsa.  
 
11.00  Paneldebatt och mässbesök 
  
11.45 FOMS ordförande hälsar välkommen! 
 
12.00 Lunch 
 
13.00 FOMS-konferensen startar!        
David Lega inviger konferensen. 
 
13.30 Självbestämmande, motivation och fysisk aktiv itet  
 hos barn och unga  
Motivation är centralt för all typ av beteende, så även för fysisk aktivitet.   
Att skapa hållbara källor till motivation så att man inte hoppar av aktiviteter  
utan fortsätter vara aktiv är en utmaning för alla som jobbar med barn och  
ungas aktivitetsvanor, om det gäller idrott eller annan verksamhet.  
Vad kännetecknar miljöer som stödjer utveckling av hållbar motivation och  
hur kan miljöer som är direkt hämmande för motivationen se ut?   
  
Föreläsare: Magnus Lindwall, professor, Göteborgs Universitet. 
 
14.30 Fika 
 
15.00 Aktivt liv kräver tillgängligt samhälle 
Parasport Sverige håller föredrag kring tillgänglighet och vikten av aktivitet för personer 
med funktionsnedsättning.  
 
Föreläsare: Representanter för Parasport Sverige med flera 
 
16.00 Svenska Mässan stänger 
 
16.15 FOMS årsmöte 
Kom och ge dina synpunkter om hur FOMS ska arbeta under 2018.   
  
Hjärtligt välkomna!                                   
 
Konferensdeltagare tar sig på egen hand till hotell Scandic Crown för incheckning.  
 
19.30 Konferensmiddag på Scandic Crown 
3-rätters middag med underhållning och gemenskap på Scandic. 
 
 
 

  

Program onsdag 7 mars 

David 
Lega 

Magnus 
Lindwall 
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08.15 Samling  
Samling vid receptionen på Scandic Crown för kort prome-
nad till spårvagnar som tar oss till de olika studiebesöken  
under förmiddagen. NyResurs guidar  oss till och från våra 
olika seminarier.  
 
9.30 Studiebesöken (gör ditt val på foms.se/anmälan) 
Spår 1, Passalen 
Passalens medarbetare tar dig med på en fartfylld resa där de, med hjälp av olika 
exempel, visar hur de arbetar med att skapa inkluderande fritid i Göteborgs Stad. 
Seminariet sker i Göteborgs Stads blivande stadspark, Jubileumsparken.  
 
Föreläsare: Ia Kjellsdotter, verksamhetsledare på Passalen 
  
Spår 2, Liseberg AB 
Liseberg beskriver och visar närmare hur man arbetar med  
tillgänglighet inom ett par utvalda områden av nöjesparken. Bland  
annat får vi se hur verksamheten Lisebergs Gästservice arbetar med 
den ledsagarservice man erbjuder.  
  
Föreläsare: Carolina Wiktorsson, Arbetsledare, Lisebergs gästservice 
Föreläsare: Jenny Claesson, Områdeschef, Lisebergs Gästservice  
 
Spår 3, Bildstöd och Gilla vatten 
Projektet Gilla Vatten har under 3 år utbildat över 300 instruktörer i  
metodiken Brainswim, som är särskilt anpassad för äldre barn/unga  
som är rädda för eller ovana vid vatten.  
Metodiken passar också bra på personer med en funktionsnedsättning.  
 
Projektet Bildstöd vid föreningsaktiviteter drivs av Dhb Västra. Projektet  
går ut på att utveckla metoder och rutiner för att använda bildstöd och  
AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation) i föreningsliv.  
Syftet är att göra det enkelt för föreningar att använda bildstöd så att  
aktiviteterna blir mer tillgängliga för alla.                      
      
Föreläsare: Hilde Hansen, Gilla Vatten  
Föreläsare: Marie-Louise Fritzén, Dhb 
 
12.00 Lunch på Scandic Crown 
  
13.00 Fortsättning på Studiebesök 
Samling vid receptionen på Scandic Crown för kort promenad till spårvagnar som tar  
oss till eftermiddagens olika studiebesök.   
 
13.45 Studiebesöken fortsätter, Spår 1, 2 och 3  
 
16.00  After Work med mingelbuffé och utställning 
Vi får besök av flera organisationer som berättar om sina verksamheter i mingelmiljö.  
Utställare är bland annat Västsvenska Parasportförbundet, Startist, Göteborg Open,  
NyResurs, Svenska Handbolllsförbundet/parahandboll och Arrangörer utan hinder.  

Program torsdag 8 mars 

Henrik  
Samuelsson 

Alexander 
Sjöberg 

Marcia 
Hall 

Carolina 
Wiktorsson 

Jenny 
Claesson 
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 Han-

Ia 
Kjellsdotter 
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Louise 
Fritzén 
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Program fredag 9 mars 
         
 
08.30  Nordiskt Nätverk på Island 
Vad hände under Nordiska Nätverket på Island? Vi får en rapport!  
  
Föreläsare: Susanna Svidén, Peter Holmström och Peter Svensson 
 
08.45  DART 
Hur skapar vi en kommunikativ miljö för alla oavsett fritidsintresse?  
Hur kan vi arbeta med kommunikativ tillgänglighet i den lilla föreningen till  
det stora arrangemanget i staden? Maria Krafft Helgesson har erfarenhet  
av arbete med kommunikativ tillgänglighet på både SM-veckan och  
O-Ringen.  
 
Föreläsare: Maria Krafft Helgesson, Pedagog på Dart- Västra Sveriges  
Kommunikations- och dataresurscenter för personer med  
funktionsnedsättning.  
 
10.00 Bensträckare 
  
10.15 Hjärnladyn 
En av Sveriges allra populäraste professionella föreläsare, som länge legat  
på Talarforums Top 10-lista. 
Med sin stora kunskap om hur hjärnan fungerar förmedlar Jenny Åkerman 
direkt användbara tankar och tips på hur vi alla kan använda våra  mentala  
resurser på bästa sätt. 
Jenny är övertygad om att vi kan mer än vi tror, både vad gäller ren  
kompetens och attityd. Hon tror på människans inneboende godhet och  
intelligens. Den som lyssnar på henne lämnar ofta föreläsningen nyförälskad  
i sin egen hjärna.  
 
Föreläsare: Jenny Åkerman 
 
11.15 Frukt och dricka 
  
11.30 Hjärnladyn fortsätter 
  
12.15 Avslutning  
 

FOMS styrelse tackar för din medverkan!  
 

Välkommen åter! 

Maria 
Krafft Helgesson 

Jenny  
Åkerman 
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Praktisk information 

 
Anmälan senast 31 december 2017: 
3 dagars konferens för 3 900 kr  
 
Om du väljer en eller två konferensdagar  
är kostnaden 1 900 kr/dag 
 
Anmälan från 1 januari 2018  
till senast 23 februari: 
3 dagars konferens för 4 400 kr, 
 
Om du väljer en eller två konferensdagar  
är kostnaden 2 200 kr/dag 
 
Måltider ingår i konferensen  
Dag 1 Lunch, fika och konferensmiddag  
Dag 2 Lunch och konferensmingel  
Dag 3 Förmidagsfika  
 
Konferenspriserna är exklusive boende. 
 
Konferensbetalning: 
Konferensbetalning sker via faktura från 
FOMS på den fakturaadress som Ni uppger 
i anmälan inklusive eventuellt  
referensnummer.                                 
 
Anmälan görs på:  
www.foms.se/anmalan 
 
OBS! Anmälan är bindande, men kan  
överlåtas till annan person. Detta sker via 
mail. 
 
Konferensansvarig:  
Peter Svensson 
peter.svensson@ifkkristianstad.se 
 
Utställningsansvarig: 
Peter Svensson 
peter.svensson@ifkkristianstad.se 
 
Allergi: 
Var sparsamma med dofter. 
 
 
 

 
Boendeerbjudande från Scandic Crown  
Enkelrum 1350 kr/dygn/rum 
Dubbelrum     1450 kr/dygn/rum 
Trippelrum     1650 kr/dygn/rum  
OBS! I mån av plats.          
 
Hotellpriserna är inklusive moms och gäller 
till och med 15 januari 2018.  
Du bokar själv ditt rum.   
Din hotellbokning gör du på mail till Peter 
Svensson. 
peter.svensson@ifkkristianstad.se 
 
Mailet ska vara komplett med namn, faktura- 
adress, referensnummer och om rummet ska 
vara enkel, dubbel, trippelrum eller anpassat 
samt vem du delar rum med.  
 
OBS! I mailets ämnesruta skriver du: 
FOMS konf 7-9 mars 2018. 
 
Scandic Crown  
Polhemsplatsen 3 
Göteborg 
Tele:031-751 51 00 
crown@scandichotels.com 
www.scandichotels.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tänk på att boka ditt boende och din resa 
i god tid! 
 

 
 
 

 
 
 


