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RF-SISU Blekinge Verksamhetsinriktning 2022-2023
Bakgrund
RF-SISU Blekinge ska vartannat år till stämman föreslå en verksamhetsinriktning med en
tillhörande ekonomisk plan. Dessa styrdokument ger styrelsen det viktigaste verktyget för att
styra, leda och prioritera verksamheten för RF-SISU Blekinge de kommande två åren.
Verksamhetsinriktningen gällande idrottsuppdraget utgår ifrån idrottsrörelsens
verksamhetsidé: Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under
hela livet.
SISU:s verksamhetsidé ligger till grund för folkbildningsverksamheten: Vi erbjuder
folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer
och vilja att utvecklas.

Idrottsrörelsens mål 2025
Livslångt idrottande
- Svensk idrott skall vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att
idrotta i förening under hela livet.
- Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt.
Idrottens värdegrund är vår styrka
- Alla lever och leder enligt svensk idrotts värdegrund.
Idrott i förening
- Svensk idrott skall vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter
att idrotta i förening.
Idrotten gör Sverige starkare
- Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör.
Målen hänger ihop och bygger på varandra. För att nå målet om livslång idrott i förening,
behöver idrottsrörelsen stärka arbetet med värdegrunden, vidareutveckla föreningsidrotten
genom att sätta fokus på engagemang och medlemskap. Sammantaget kommer det att göra
Sverige starkare.

RF-SISU Blekinges önskade läge 2025
Vi vill att idrottsrörelsen i Blekinge ska präglas av:
Kompetens - Vi vill att idrotten i Blekinge ska uppleva sig kompetent, att ha förmågan att
driva och leda sig till utveckling.
Utveckling - Vi vill att idrotten utifrån sina förutsättningar proaktivt utvecklar sig och hela
sina verksamheter.
Engagemang - Grunden finns i engagemanget, energin som ska ge kraft till utveckling,
lärande och att uppnå den potential idrotten innehar.

Uppdraget
Uppdrag
RF-SISU Blekinge ska stödja, företräda, leda och samordna idrottsrörelsens gemensamma
frågor regionalt och lokalt samt bidra till idrottens utveckling genom folkbildning och
utbildning.
All verksamhet utgår från RF och SISU:s verksamhetsidéer. Vi bedriver idrott i föreningar för
att må bra, ha roligt och utvecklas under hela livet samt Vi erbjuder folkbildning i
idrottsföreningar för att ge kunskap, kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.
RF-SISU Blekinge är lokalt närvarande för att möta och stödja föreningens utveckling med
anpassade insatser. Samverkan sker med SF och dess regionala organisation.

Utgångspunkter
•
•

SF leder och utvecklar sin idrott och sina föreningar.
Idrottsverksamheten bedrivs av föreningen

Vägledande principer
•
•
•

•
•
•

RF-SISU Blekinge utgår från föreningens behov och möter dem med anpassade
insatser. SF:s styrdokument används i verksamheten.
RF-SISU Blekinge är en resurs och stöd till föreningens utveckling. Viljan, kraften och
ledningen i utvecklingen behöver finnas inom föreningen.
RF-SISU Blekinge utför uppgifter där distriktet är den bäst lämpade organisationen
för ändamålet dvs där den största samlade effekten uppnås om det är distriktet som
utför arbetet. I övrigt utförs uppgifterna av SF/SDF/IF.
RF-SISU Blekinge stödjer utveckling i SF-specifika frågor i samverkan med
SF/SDF/IF.
RF-SISU Blekinge erbjuder och samordnar idrottsövergripande verksamhet.
RF-SISU Blekinge erbjuder och anordnar folkbildning i samverkan med föreningar.

Vår ambition
Vi ska nå ut till och etablera en samverkan med merparten av de föreningar och SDF som
finns verksamma i Blekinge. Årligen genomföra dialoger med samtliga kommuner och
regionen. Synliggöra idrottens samhällsnytta genom väl upparbetade kontakter med media
och genom spridning via egna kanaler.

Vårt arbetssätt
Vi ska värna om och säkerställa den lokala närvaron där det personliga mötet med föreningen
är centralt. Vi har det geografiska ansvaret att vara ett stöd för idrotten i hela Blekinge utifrån
de lokala förutsättningar som ges. Vi står för kontinuitet vilket skapar förutsättningar för ett
långsiktigt hållbart arbete där nätverk byggs och utvecklas över tid. Medarbetarna är vår

viktigaste resurs. Det är av vikt att säkerställa att distrikten har kompetens inom idrottens
olika sätt att bedriva verksamhet. Vårt arbetssätt är konsultativt och flexibelt, vi strävar efter
hög pedagogisk kvalitet i allt vi gör, där varje förening möts utifrån de unika förutsättningar
som ges. Vi har också ett uppdrag att med stöd och utbildningsinsatser underlätta för
föreningar och förbund att ta till sig ny teknik och nya arbetssätt.

Verksamhetsområden
RF-SISU Blekinge erbjuder och anordnar folkbildning
RF-SISU Blekinge anordnar folkbildning i föreningar för att ge kunskap och kraft åt
människors tankar, idéer och vilja att utvecklas. Folkbildning är medskapande och frivillig
och har ett egenvärde. Vi möter föreningen och stödjer dem i att lägga en plan för lärande
och utveckling.
Det innebär att;
• RF-SISU Blekinge möter föreningar för att tillsamman med dem planera och anordna
folkbildning för så många som möjligt.
RF-SISU Blekinge stödjer föreningar i sin utveckling
RF-SISU Blekinge stödjer föreningen att utveckla sin verksamhet. Stödet och insatserna
anpassas efter föreningens behov och SF:s strategi. Vi erbjuder kompetensstöd och
folkbildning inom områden såsom föreningskunskap, organisations- och
verksamhetsutveckling, värdegrundsarbete och stöd till föreningarna i deras arbete att
skapa trygga idrottsmiljöer. Syftet är att stödja utvecklingen av hållbara föreningar i linje
med Strategi 2025.
Det innebär att;
• Att RF-SISU Blekinge erbjuder kompetensstöd inom områden såsom
föreningskunskap, organisations- och verksamhetsutveckling, värdegrundsarbete och
stöd till föreningarna i deras arbete att skapa trygga idrottsmiljöer.
RF-SISU Blekinge är en resurs till SF:s utveckling av föreningar
RF-SISU Blekinge är en resurs till SF:s utveckling av sina föreningar. Arbetet planeras och
genomförs i enlighet med fastställd Samverkansmodell. Vi kan stödja föreningen med
kompetensstöd och folkbildning.
Det innebär att;
• Att RF-SISU Blekinge inom ramen för samverkansmodellen ska kunna stödja
föreningar med kompetensstöd och folkbildning inom områden såsom
föreningskunskap, organisations- och verksamhetsutveckling, värdegrundsarbete och
stöd till föreningarna i deras arbete att skapa trygga idrottsmiljöer.
RF-SISU Blekinge erbjuder och anordnar idrottsövergripande utbildningar och
mötesplatser

RF-SISU Blekinge genomför idrottsövergripande utbildningar för föreningsledare och
tränare, grund- och fortsättningsnivå, enligt nationellt fastställda kursplaner. Vi
samordnar och ger föreningar möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsbyte. Syftet är att
bidra med kunskap, lärande och skapa nätverk mellan olika aktiva, ledare, föreningar och
idrotter.
Det innebär att;
• RF-SISU Blekinge erbjuder och genomför Idrottsövergripande utbildningar enligt
nationellt fastställda riktlinjer för målgrupperna; Tränare, grund- och fortsättning
och Föreningsledare grund
RF-SISU Blekinge företräder och samordnar den regionala och lokala
idrottsrörelsen
Syftet med att företräda och samordna den regionala och lokala idrottsrörelsen är att
skapa och bibehålla goda förutsättningar för föreningar.
Vi företräder idrottsrörelsen mot kommuner, regioner och andra offentliga aktörer samt
intresseorganisationer och företag med idrottsrörelsens självständighet och utveckling som
ledstjärna.
Det innebär att;
• Utifrån ett kommunalt och regionalt perspektiv omvärldsbevaka, driva opinion,
företräda och stödja idrottsrörelsen i intressepolitiska frågor samt mediafrågor i syfte
att skapa så bra förutsättningar som möjligt för SDF och idrottsföreningar i distriktet.
RF-SISU Blekinge fördelar och följer upp ekonomiskt stöd till föreningar i linje
med idrottsrörelsens målsättningar
RF-SISU Blekinge fördelar statligt stöd till föreningar i enligt med av RS fastställda
Regelverk och Riktlinjer. Vi använder folkbildningsanslaget i enligt med av FS fastställda
Regelverk, Riktlinjer och Anvisningar. Syftet är att stödja och möjliggöra föreningens
verksamhet.

Avgränsning av uppdraget
Antidoping
Kunskapshöjande insatser i ett förebyggande arbete mot doping. Folkbildning, utbildning
och mötesplatser. Föreläsare och utbildningsmaterial ska vara godkända av Svensk
Antidoping Sverige.

Budget 2022
Kst

DF

1000 Basverksamhet operativ
1050 Service IF/SDF/SF
Summa

Intäkter

1330 Rörelsesatsningen
1345 Återstartsstöd Corona
Summa

Summa

-1 050 000

-340 110

-799 050

2 393 840

846 720

0

-102 920

-456 600

287 200

5 429 720

-1 050 000

-443 030

-1 255 650

2 681 040

0

0

-411 680

-1 826 400

-2 238 080

0

0

-411 680

-1 826 400

-2 238 080

1 050 000

-100 000

-128 650

-570 750

250 600

Summa

1305 Barn och ungdomsidrott

Administration Personal

4 583 000

1200 Basverksamhet administration

1300 Verksamhetstöd strategi 2025

Verksamhet

400 000

-350 000

0

-50 000

0

1 328 000

-100 000

-128 650

-570 750

528 600

410 000

-410 000

0

0

0

3 188 000

-960 000

-257 300

-1 191 500

779 200

1400 Verksamhetsstöd Inkludering

0

0

0

0

0

1405 Inkludering-Etablering

560 000

-75 000

-90 055

-399 525

-4 580

1410 Inkludering-Idrottssvaga områden

390 000

-50 000

-64 325

-285 375

-9 700

950 000

-125 000

-154 380

-684 900

-14 280

Summa
Kst

SISU

2000 Basverksamhet operativ

Intäkter

Verksamhet

Administration Personal

Summa

6 691 000

-1 000 000

-1 162 850

-5 211 750

-683 600

6 691 000

-1 000 000

-1 162 850

-5 211 750

-683 600

0

0

-231 570

-1 027 350

-1 258 920

0

0

-231 570

-1 027 350

-1 258 920

2400 Särskilda uppdrag

0

0

0

0

0

2405 Svenska från Dag 1

587 700

-151 050

-77 190

-342 450

17 010

587 700

-151 050

-77 190

-342 450

17 010

Summa
2200 Basverksamhet administration
Summa

Summa
Kst

Övrig verksamhet

3000 Övrig verksamhet
3001 Idrottsgala
Summa

SUMMA

Intäkter

Verksamhet

Administration Personal

Summa

0

0

0

0

0

693 000

-832 000

0

-100 000

-239 000

693 000

-832 000

0

-100 000

-239 000

17 539 420

-4 118 050

-2 738 000

-11 640 000

-956 630

