VOK-Framtid! Eldsjäl 2.0!
Mattias Österdahl har drivet, modet och viljan att skapa utveckling och förändring med hjälp
av att utforma innovativa och kreativa projekt eller aktiviteter. Därför var han en av väldigt
få som fick möjligheten att delta i Riksidrottsförbundets senaste utbildningssatsning Eldsjäl
2.0"! Vi i Visborgs OK är givetvis grymt stolta och imponerade! Här nedan kan du läsa
Mattias egna ord om projektet.

Bakgrund: Eldsjäl 2.0 är ett utbildningsprojekt samordnat av RF/SISU och Folkspel som riktar
sig till redan befintliga drivna unga ledare i åldrarna 18–25 år. Syftet med projektet är dels
att ge deltagarna fördjupad kunskap inom ett flertal viktiga områden inom idrottsrörelsen,
t.ex. inkluderingsfrågor, normer, att leda förändring och driva projekt. Målet med projektet
är: (Hämtat från RF/SISU:s hemsida) att få fler motiverade ambassadörer som vill och vågar
vara drivande och utvecklar nytänkande förändringsprojekt. Projekt som ska skapa bästa
möjliga idrottsmiljöer för att få ”så många som möjligt, så länge som möjligt i så bra
verksamhet som möjligt”.
Utbildningsprogrammet ligger på ca. 100 timmar och består av 4 fysiska träffar á 8 dagar.
Mellan träffarna sker aktivitet hemifrån på en digital plattform. Dessutom får varje deltagare
chansen att driva ett eget projekt i sin egen organisation hemma. Med andra ord är
utbildningen väldigt varierande där egna studier via webb varvas med fysiska träffar,
hemuppgifter samt eget projektarbete i sin egen organisation.

Mattias berättar: ”Det svenska orienteringsförbundet blev tilldelade två platser till
programmet, en kille och en tjej, och jag känner mig väldigt lyckligt lottad och tacksam till att
jag fick den här möjligheten! Jag sökte till programmet för att jag tycker att det är oerhört
kul och givande att vara ledare i klubben och vara med och arrangera tävlingar, läger och
andra aktiviteter. Jag ville med denna utbildning ta chansen att gå in på djupet i mitt
ledarskap och utvecklas som ledare och person! En annan anledning till att jag sökte till
programmet är möjligheten att få utveckla ett projekt i större skala än vad man är van vid på
hemmaplan. Ibland har jag gått runt med tankar att ”det här skulle vara bra för förbundet”
eller ”det här skulle jag vilja göra i klubben” men att man tänkt att ”nej det går nog inte”
eller inte riktigt vågat ta klivet. I Eldsjäl 2.0 finns ett bollplank av mentorer som kan stötta en
i ens projekt så att tröskeln till att driva ett projekt sänks! Den ideella idrottsverksamheten
är bland det viktigaste vi har i vårt avlånga land och därför känner jag mig alltid glad och stolt
när jag kliver in i klubbstugan på tisdagarna som ledare för en av ungdomsgrupperna eller
när jag får vara med och arrangera ett läger eller en tävling. Därför känner jag mig oerhört
tacksam över att jag får chansen att utveckla mitt eget ledarskap så att jag kanske kan bidra
till en bra och trivsam idrottsverksamhet i framtiden!”

Så här motiverade han anledningen till att han sökte utbildningen vid anmälan:

Mattias kommer framöver att berätta mer om projektet och alla upplevelser på vägen!
Ganska nyligen var Mattias också bjuden på middag hos landshövdingen Anders Flanking i
residenset. Det var en middag för gotländska eldsjälar och vardagshjältar, för att
uppmärksamma personer som gör något viktigt för Gotland. Att se dem som inte syns. Nu
fortsätter vi framåt!!
/Ullis ordförande i Visborgs OK

