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Bakgrund
Styrelsen för RF SISU Skåne beslutade 2020 om ny hantering för det Regionala
specialidrottsstödet. I stödsystemet finns ett verksamhetsstöd och ett utvecklingsstöd
(projektstöd). Stödet bygger på finansiering från Region Skåne och regleras utifrån
dokumentet regelverk för Regionalt specialidrottsstöd.
De riktlinjer som detta dokument innehåller innebär ett förtydligande kring hur medlen får
fördelas och användas utöver vad som framgår i regelverket.

1 Övergripande information
1.1 Inledning
Styrelsen för RF-SISU Skåne har den 4/5 2020 fastställt riktlinjerna avseende Regionalt
specialidrottsstöd. Riktlinjerna gäller fr.o.m. den 1 januari 2021.

1.2 Stödets syfte
RF-stämman 2015 fattade beslut om gemensamma mål för idrottsrörelsen 2025 (Strategi
2025). Målen 2025 ska hjälpa idrottsrörelsen att tillsammans prioritera verksamheten i
riktning mot visionen; Svensk idrott - världens bästa.
Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar (IF) att utveckla sin
verksamhet i enlighet med målen och därmed i linje med Strategi 2025. De övergripande
områden som prioriteras för att styra SDF:s utveckling i riktning mot 2025, är de samma som
styr RF-SISU Skånes verksamhetsplan.
Stödet innehåller två delar; ett verksamhetsstöd samt ett sökbart utvecklingsstöd
(projektstöd).
Det sökbara stödet ska kopplas till minst en av utvecklingsresorna i Strategi 2025.

2 Verksamhetsstöd
En del av det regionala specialidrottsstödet är ett verksamhetsstöd som för respektive SFidrott i distriktet fördelas som utifrån följande parametrar;
•
•
•

Antal IF inom respektive idrott – 20 % av totala verksamhetsstödet
Antal inrapporterade deltagartillfällen – 40 % av totala verksamhetsstödet
Antal inrapporterade utbildningstimmar – 40 % av totala verksamhetsstödet

Verksamhetsstödet baseras på de uppgifter som finns inrapporterade i idrottens
gemensamma administrativa verksamhetssystem IdrottOnline och är relaterade till
föreningarnas verksamhet.
Detta innebär att SDF inte skall rapportera in ovanstående uppgifter till respektive RF-SISU
distrikt. Respektive RF-SISU distrikt fastställer storleken på verksamhetsstödet årligen,
senast 1 mars.

2.1 Min och maxbelopp för verksamhetsstöd
Maxbeloppet för ett SDF är 33 % av det totala verksamhetsstödet. Minibeloppet varierar
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mellan distrikten. I Skåne gäller minimumbelopp 5 000 kr för Regionala SDF* och 10 000 kr
för SDF med idrottsföreningar i enbart Skåne.
*Regionalt SDF (regionalt förbund, t.ex. Tennisförbundet Syd) är de SDF som omfattar
föreningar från mer än ett distrikt. I de idrotter som saknar SDF-indelning krävs en dialog
med respektive RF-SISU distrikt för att erhålla ekonomiskt stöd.

3 Utvecklingsstöd
Stöd ges till satsningar som utvecklar idrotten inom distriktet, utifrån idrottsrörelsens
Strategi 2025 och aktuell strategisk plan. Beviljande av medel kan ges till fleråriga
utvecklingssatsningar. Insatserna ska stödja utvecklingsresorna enligt idrottsrörelsens
Strategi 2025.

3.1 En inkluderande idrott för alla
Idrottsrörelsen har skilda förutsättningar, och olika grad av närvaro, i olika delar av Skåne. I
idrottsrörelsens strategiska plan för år 2018–2021 beskrivs bland annat ett önskat läge år
2025 där alla, oavsett ålder, kön, förutsättningar och bakgrund känner sig välkomna till
idrottsföreningen samt att medlemmarna i idrottsrörelsen speglar befolkningen i Sverige.
Möjlighet att träna, tävla och engagera sig i en förening är inte beroende av individens
ekonomiska förutsättningar eller var man bor.
Idag vet vi dock att föreningsidrotten inte är lika tillgänglig och öppen för alla. Forskning
visar att socioekonomiska och demografiska, såväl som geografiska, faktorer påverkar barn
och ungdomars möjligheter att idrotta. På landsbygden kan IF mötas av utmaningar som
utflyttning, långa avstånd och svårigheter att få ihop tillräckligt stora träningsgrupper. I
städerna är det ofta brist på idrottsytor och anläggningar vilket kan skapa köer till
verksamhet och därmed en konkurrens mellan individer. Statistik visar också att stadsdelar
med relativt svag socioekonomisk profil och hög andel invånare med utländsk bakgrund
också har betydligt färre IF-medlemmar än andra stadsdelar.

3.2 En ny syn på träning och tävling
Idrottsrörelsen är stark vad gäller att attrahera barn 7–12 år. Cirka 90 procent av alla barn är
någon gång med i en idrottsförening och många är dessutom medlem i flera föreningar eller
aktiv inom flera idrotter. Samtidigt har många idrotter en nedåtgående medlemskurva vad
gäller ungdomar. För varje ålderskull, efter elva år, minskar antalet medlemmar i
ungdomsåren. Anledningen varför ungdomar slutar med idrott kan variera. Det går att peka
på externa orsaker såsom att andra intressen tar över. Men en bidragande faktor är också
idrottens struktur. Hur vi tränar och tävlar samt hur föreningskulturen är, påverkar i
slutändan hur attraktiv idrottsrörelsen är för ungdomar att stanna kvar i.
Idag ser vi att idrottsrörelsens kärnlogik, i takt med att barn och ungdomar blir äldre, blir allt
mer prestations- och resultatinriktad. Den blir kravfylld i termer av tränings- och
tävlingsintensiv, selekterande och rangordnande samt att för få föreningar erbjuder breddad
verksamhet som utgår från olika individers självbestämda ambitionsnivåer. För att vända
utvecklingen handlar det om att förändra idrottens kärnlogik. Att föreningar utvecklar sin
föreningsmiljö och hur den idrottsliga verksamheten organiseras och bedrivs så att utövaren
mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar.
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3.3 Ett stärkt ledarskap
Ungdomsbarometern konstaterar att aktivitetsledaren är den vuxne som står ungdomar
närmst, näst efter föräldrarna. Det är aktivitetsledaren som möter barn och ungdomar i den
idrottsliga verksamheten och som påverkar både individernas utveckling och deras
upplevelse av idrott. Ska idrottsrörelsen kunna ge barn och ungdomar en verksamhet där de
får må bra, ha roligt och utvecklas så är aktivitetsledaren en nyckelperson i arbetet.
Majoriteten av aktivitetsledarna är ideella med andra professioner som de arbetar med. Det
är därför viktigt att aktivitetsledaren har tillgång till utbildning för att utveckla kompetenser
som behövs för att bedriva den idrottsliga verksamheten i linje med de nya anvisningar,
policyer och riktlinjer som svensk idrottsrörelse har satt upp.

3.4 Den moderna föreningen engagerar
Idrottsrörelsen vill att fler ska hålla på längre och det ska vara naturligt att idrotta i en
förening oavsett ålder eller ambitionsnivå. Idrottsrörelsen ska ha en attraktiv verksamhet där
barn, unga, vuxna och äldre kan och vill träna och tävla under hela livet på lika villkor.
Ledorden är: så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt.
För att uppnå detta behöver föreningsmiljön vara utvecklande och glädjefylld med attraktiv
verksamhet och sunda idrottsmiljöer. Alla ska känna gemenskap i den moderna föreningen.
Barn-och ungdomsidrotten ska bedrivas i enlighet med idrottsrörelsens idéprogram Idrotten
vill och Barnkonventionen. Det skapar förutsättningar för en jämlik idrott och en jämlik hälsa
i befolkningen.
Den ideella idrottsföreningens demokratiska uppbyggnad med föreningsfostran och
medlemsdemokrati är viktigt. Att det ideella ledarskapet inom idrotten utvecklar och stärker
människans känsla av egenmakt och föder framtidens ledare i samhället.

3.5 Jämställdhet för en framgångsrik idrott
En jämställd idrott är en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling. Det gynnar inte
demokratin, rättvisan, effektiviteten och utvecklingen att premiera en grupp över en annan.
Såväl forskning som människors enskilda erfarenheter talar för att jämställdhet främjar
utvecklingen både för organisationer och individer.
Men varken samhället i stort eller idrotten är jämställd. Idrottsrörelsen startades av män, för
män och präglas fortfarande mycket av manliga normer och maktstrukturer. Det innebär att
vi måste arbeta utifrån samhällsperspektivet och utifrån vår egen historia, med sikte på
framtiden och hur vi vill att det ska se ut.
Ser vi tillbaka hundra år, femtio år, tjugo år så har mycket hänt för jämställdheten i samhället
och idrotten. Antalet aktiva flickor och kvinnor har ökat, kvinnors representation i
beslutande organ har ökat, fördelning av resurser har blivit mer rättvis och kvinnor har stora
framgångar inom många idrotter. De maskulinitetsnormer som länge varit rådande utmanas.
Jämställdhetsfrågan börjar gå ifrån att vara en kvinnofråga till att bli en idrottsutvecklingsfråga, där alla kan vara med och bidra i riktning mot en mer jämställd idrott – oavsett kön.

4 Avgränsningar och förtydliganden
Vid beslut om tilldelning av utvecklingsstöd från RF-SISU Skånes Regionala
Specialidrottsstöd bedöms ett SDF:s ordinarie verksamhet omfatta:
• Anordnande av SDF-möte (årsmöte)
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•
•
•
•
•

Kontinuerlig information till föreningarna
Tävlingsadministration
Utbildningsadministration
SF:s ordinarie verksamhet i distriktet
Av SF beslutad verksamhet i distriktet

5 Ansökningsförfarande
För verksamhetsstöd krävs ingen ansökan.
För utvecklingsstöd gäller följande:
1. SDF skall skicka in en utvecklingsplan för ansökan om medel inom ramen för ovan
nämnda områden. Ansökan görs via särskild mall. Ansökan görs senast 1/11.
2. Dialog med RF-SISU distriktet kan ske både innan och efter inskickad ansökan och
dialogen skall vara genomförd senast 31/12. Dialog är obligatoriskt och sker med
idrottskontakt för respektive idrott, på initiativ från RF-SISU Skåne.
Se lista över kontaktpersoner här >>
3. Distriktets styrelse beslutar om stöd senast vid styrelsemötet i februari.
4. SDF erhåller återkoppling om beviljat stöd senast första mars.

6 Utbetalning
För att utbetalning ska kunna ske ska följande aktuella handlingar vara RF-SISU Skåne
tillhanda:
•
•
•
•

Verksamhetsberättelse
ekonomisk redovisning
revisionsberättelse samt
årsmötesprotokoll

SDF åläggs även att ha uppdaterade kontaktuppgifter i IdrottOnline.

7 Återrapport
Beviljade medel inom utvecklingsstödet skall årligen återrapporteras. Återrapport eller
delrapport görs via den/de mallar som RF-SISU Skåne skickar ut. Fleråriga projekt ska
delrapporteras årligen.
Vid ej godkänd återrapport har RF-SISU Skåne rätt att besluta om konsekvenser för framtida
medelsfördelning inom ramen för Regionalt specialidrottsstöd.
Verksamhetsstöd återrapporteras ej.

8 Övrigt
8.1 Information om regionalt specialidrottsstöd
RF-SISU Skåne och SDF ska via sin hemsida ha tydlig information om syfte och mål med
stödet samt hur förbundets föreningar kan få stöd och inom vilka områden.
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8.2 Öppenhet om beslut
När frågan ställs ska SDF och RF-SISU Skåne i största möjliga utsträckning ge intressenter
information om beslut avseende Regionalt specialidrottstöd.

8.3 Rutiner kring jäv
Oavsett roll i ärendehanteringen får enskild handläggare eller beslutsfattare inte ha
kopplingar som kan påverka SDF och RF-SISU Skånes möjlighet att agera sakligt och
opartiskt.

8.4 Flera förbund i gemensam satsning
När flera förbund ska ingå i ett gemensamt projekt ska varje förbund ansöka om sin del i
projektet. Detta innebär att utbetalning kommer att göras till varje deltagande förbund.

8.5 Kontroller innan beviljande av medel
I samtliga ärenden som godkänns för utbetalning ska följande information framgå:
• syfte med projektet
• beskrivning av genomförande och tidsplan
• målgrupp för projektet
• vilket sökbart projektområde som ärendet avser.
Projektet ska avse insatser framåt i tiden, med andra ord är det inte tillåtet att godkänna
ansökningar där satsningen redan är genomförd.

8.6 Återbetalning av medel
RF-SISU Skåne ansvarar för att helt eller delvis kräva tillbaka utbetalt stöd om det
framkommer att utbetalningen grundats på oriktiga uppgifter eller bidraget inte använts för
det ändamål det beviljats för.
Återbetalda eller ej använda utvecklingsmedel kommer vid årsskifte att ändamålsbestämmas
och tillföras efterföljande års utvecklingsstöd.
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