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RF-SISU GOTLAND

Ordförande  
har ordet
 
Fortsatta återstödspaket 
- förbättrad föreningsekonomi 
... och tack!

Även år 2021 har varit ett år som slagit hårt mot 
idrotten på flera sätt. Lägre publikintäkter och behov 
av sponsorer som ställer upp för sina föreningar, men 
tyvärr också många som inte fått möjlighet att träna 
och tävla som de brukar göra. Detta till följd av att vi 
riskerar att tappa flera idrottande ungdomar och 
ökade sjukvårdskostnader som följd.
Men, jag tycker att kreativiteten har varit god hos våra 
föreningar, med att uppfinna nya tränings- och 
tävlingsmöjligheter i svåra tider OCH våra elitsatsan-
de föreningar har förbättrat sin ekonomi. Det märks 
på föreningarnas bokslut för år 2020. Det offentliga 
har ställt upp på idrotten. Såväl Regeringen som 
Region Gotland. Nu gäller det att våra idrottsfören-
ingar konserverar sin ekonomi och bibehåller 
stabiliteten, för att därmed kunna fokusera på 
återstarten av att erbjuda bra tränings- och tävlings-
möjligheter för våra ungdomar. 
Satsningar på våra äldre är också på gång, över hela 
ön, vilket är mycket positivt för folkhälsan. Alla 
investeringar på padelbanor är ett exempel. Nu ca 60 
banor på Gotland. Sommartid fyller vi hallarna, tack 
vare alla hitresande. Vintertid är det lättare att få tid. 
Om det är en ”fluga” eller inte, får vi se. Positivt är 
dock att man går ur huse för att spela padel.
En förnyelse inom RF SISUs verksamhet har påbör-
jats genom att en del av personalen övergår till statlig 
anställning (d v s pension) under 2021 och en viss 
förändring av uppdraget kommer att ske nationellt då 
RF SISU kommer att föra över 100 miljoner till 
Specialidrottsförbunden (SF) de kommande fyra åren. 
En utredning pågår och samtal pågår nationellt kring 
hur detta kommer att påverka samverkan inom 
idrotten i Sverige för att vi skall bli ännu effektivare. 
Avslutningsvis vill jag tacka för den tid som jag har 
varit med i styrelsen för RF SISU (fr år 2009 … tror 
jag), fr o m år 2014 som ordförande. Det har varit en 
stor ära att få företräda Sveriges största folkrörelse på 
Gotland. En rörelse som från allra första början 
fostrade mig i Oskarshamn. Jag inledde med basket-
boll i årskurs 4 (Oskarshamns BBK). Därefter 
fortsatte det med handboll (Oskarshamns handbolls-

klubb) och lite boxning (Oskarshamns Boxnings-
klubb). 15 år gammal fick jag mitt första ledaruppdrag 
inom ungdomsbasketen och sedan bar det vidare till 
senioridrott inom samma sport. Det var detta som tog 
mig vidare till Visby AIK år 1988. Paul ”Dino” 
Larssons mor vårdades på sjukhuset i Oskarshamn 
och skickade basketutklipp ifrån Oskarshamnstid-
ningarna. Anders Fagerström kontaktade mig och jag 
flyttade hit som assisterande tränare i Visby AIK 
Basket. 3 år i Visby AIK och därefter 2 år som coach 
för Visby Basket gjorde att jag år 1993 fortsatte med att 
coacha mina tre barn (Adam – Hedvig – Alva), som tog 
mig tillbaka i ungdomsidrotten igen. Då via VIF Gute, 
P18 och Visby BBK, som ungdomsledare.
Jag gläds över det engagemang och entusiasm som 
idrottens företrädare visar på Gotland. Detta har jag 
fått möjligheten att möta på nära håll. I styrelsen hos 
RF SISU, vid ordförandeträffar med idrotten på 
Gotland, vid flera idrottsgalor och i samband med 
flera Island games.
Jag har gett mycket av min tid till idrotten. Familjen 
har stöttat mig hela tiden. Samtidigt har jag velat ge 
tillbaka för det som idrotten faktiskt har givit mig. Ett 
liv som har hållit mig borta från droger och alkohol, 
som har givit mig fantastiskt många vänner, som jag 
än idag umgås med. Idrotten har också givit mig 
många minnen och väldigt mycket erfarenhet. Denna 
erfarenhet har sedan givit mig en grund som jag har 
kunnat ta vidare in i mitt yrke som ledare. Idrotten 
har utvecklat mitt sätt att leda andra och därmed 
skapat förutsättningar för att ha arbetat som ledare/
chef i ca 30 år.
Jag vill rikta ett stort tack till Gotland och den 
gotländska idrotten för all glädje och gemenskap som 
den har givit mig!

Mats Ladebäck, Ordförande RF-SISU Gotland
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Vi är stödorganisationen för den organiserade idrotten på Gotland. Vi är Riksidrottsförbundets 
(RF) och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas (SISU) distriktskontor. Våra uppdrag är att: 

Företräda idrotten - vi är 
stödorganisationen för den 
organiserade idrotten på Gotland. 
Leda - vi är en stark kraft och partner 
för att utveckla  idrotten mot  de 
gemensamma målen 2025
Stödja – ge stöd och service – till 
idrotten inom de områden som det 
behövs.
Samt, som Idrottens studieförbund, 
bidra till att idrotten får:
Folkildning – där den självlärande 
lärgruppen är central
Utbildning – mer styrd av planer, 
mer formell
Utveckling – av i första hand 
organisationer

Det här är våra uppdrag

Varje förening och förbund beslutar själv över sin verksamhet utifrån Svensk Idrotts gemen-
samma beslut och RF:s stadgar med vision, verksamhetsidé och värdegrund. Idrottsrörelsen 
har kommit överens om en gemensam värdegrund som all verksamhet ska utgå ifrån. Värde-
grundens fyra punkter:

- Glädje och gemenskap - Allas rätt att vara med  

Idrottens värdegrund

- Demokrati och delaktighet - Rent spel 



STYRELSENS BERÄTTELSE

5

Integration och värdegrundsfrågor
Mikael Persson, Karin Granath, Emma Gustafsson, 
Anna Samelius 

Fritidsbanken
Peder Wennersten, Eva Sandin, Emma Gustafsson, 
Tomas Jansson, Britt-Marie Bergvall, Peter Lindström,
Karin Granath

Arvet
Mats Ladebäck, Fredrik Persson, Håkan Ericsson, 
Anna Samelius, Emma Gustafsson

Projektstöd Anläggningar och idrottsmiljöer
Mona Snäckerström, Anders Nilsson, Gunnar  
Eneqvist, Jonas Sundgren, Per Wallstedt, Bo Ronsten 
och Jan Christoffersson

Gotland OUT
Thomas Bergbom, Magnus Larsson, Anna-Britta von 
Schulman, Mona Snäckerström, Frida Ganshed, Adam 
Jacobsson, Angelica Andersson-Fihn, Bo Ronsten, 
Anna Samelius, Göran Hellgren, Martin Voest, Anita 
Gandå

Projektstöd Regionmiljonen
Jan Christoffersson, Annelie Blixt, Mona Snäcker-
ström och Mikael Persson

Idrottsgymnasiet
Richard Spong, Fredrik Karlsson, Trond Ringwall, 
Hans Särkijärvi, Anna Samelius, Jorma 
Jääskeläinen, Sofie Kindberg, Petter Svensson,
Håkan Ericsson, Jan Christoffersson

Rörelsesatsning i skolan 
Jan Christoffersson, Lotta Sandström

Våra projektgrupper

Idrottens organisation
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IDROTTSRÖRELSENS VISION

Idrott för alla 
– hela livet
Inom idrottsrörelsen pågår ett omfattande förändringsarbete som beskrivs i 
dokumentet Strategi 2025. 2015 beslutade idrottsrörelsen gemensamt om nya 
mål, två år senare tillkom de utvecklingsresor som ska hjälpa oss att nå dem.

Det stora målet med resorna är att alla som vill ska kunna idrotta hela livet i 
föreningar där fokus är glädje och utveckling. Även om utmaningarna är många 
har engagemanget och förändringsviljan varit stor. Vi har fortfarande ett stort 
och viktigt arbete framför oss. Tillsammans gör vi den svenska idrottsrörelsen 
till världens bästa!

ÖVERGRIPANDE MÅL

Svensk idrott 
– världens bästa
Vår vision är inte blygsam: Svensk idrott – världens bästa. Den handlar om att 
välkomna alla in i en idrottsrörelse där varje människa har en plats och en 
uppgift. En idrottsrörelse med ett enat fokus kring sunda värderingar och en 
tro om att just dessa skapar grunden för en idrott i världsklass.

Den svenska idrottsrörelsen vill bli bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill 
ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en 
självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar.
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Idrottsrörelsens 
mål 2025 

Målen mot 2025 ska hjälpa idrottsrörelsen 
att tillsammans prioritera verksamheten i 
riktning mot visionen, ”Svensk idrott 
världens bästa”.  
 
Livslångt idrottande 
Svensk idrott ska 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 ska vidareutvecklas, samverka med 
andra aktörer och ge goda möjligheter att idrotta  
i förening. 

Idrotten gör Sverige starkare  
Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör.  
Målen bygger på varandra. För att nå målet om livs- 
lång idrott i förening, behöver svensk idrott stärka 
arbetet med värdegrunden och vidareutveckla fören- 
ingsidrotten genom att sätta fokus på engagemang och 
medlemskap. Sammantaget kommer det att göra 
Sverige starkare. Verksamhetsinriktningarna utgår 
från den strategiska planen och målen 2025.



STYRELSENS BERÄTTELSERF-SISU GOTLAND

Utvecklingsresor  
för att nå målen
På Riksidrottsmötet i maj 2017 beslutade stämman om fem utveck-
lingsresor som idrotten måste fokusera på för att nå målen för Strate-
gi 2025. De kallas utvecklingsresor eftersom de är en långsiktig 
strävan mot de övergripapande målen 2025. Idrottsrörelsen gör en 
gemensam resa där RF leder, strödjer och företräder idrottsrörelsen, 
medan SISU Idrottsutbildarna bildar och utbildar i riktning mot målen.
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En ny syn på  
träning och  
tävling
Även om träning, prestation och tävling är 
på många sätt en nödvändig del av idrot-
tens själ så är det viktigt att utveckla det 
tänkandet. Till exempel så får inte fokuset 
på träning, tävling och prestation göra 
idrotten otrygg, otillgänglig, elitistisk och 
ohållbar. Vi vill hjälpa föreningar att göra 
idrotten tillgänglig och attraktiv genom 
hela livet. 

För oss är seniorerna en viktig målgrupp att nå ut till 
och enligt RFs rapport Seniorbarometern så bidrar 
just föreningsidrott  till både gemenskap och  fysisk 
och psykisk hälsa för äldre. Idrott för 65 + på Gotland 
– det är aldrig för sent är en friskvårdskurs som hölls 
under 2021 med 16 deltagare. Deltagarna fick röra på 
sig, prova på olika idrotter, lära sig om hälsa och knyta 
nya kontakter. Bland annat så fick deltagarna 
orientera med Svaide/Roma OK, spela boule med 
Almedalens bouleklubb och prova pistolskytte med 
Visborgs skytteförening. Syftet med kursen var att 
skapa förutsättningar för ett friskt liv, inspirera till en 
meningsfull fritid, prova på olika idrotter och få större 
kunskap om hälsa. 

För de lite yngre genomfördes Idrottens dag i skolan 
den 24 september med 11 överenskommelseskolor och 
det var som vanligt en succé!  Trots pandemin så 
deltog totalt 1 600 elever och 43 idrottsföreningar 
genomförde aktiviteter. På en överenskommelseskola 
genomfördes utbildningen rörelseledare med 
intresserade elever. Förhoppningen är att efter 
utbildningen ska eleverna kunna genomföra organise-
rade rastaktiviteter med de andra eleverna på skolan. 
Planen var att denna utbildning skulle ske på tre 
överenskommelseskolor men den ställdes in på två 

skolor på grund av pandemin. 

Även Idrottsgymnasiets verksamhet har påverkats av 
pandemin. Planerade läger utomlands och i Uppsala 
ställdes in men tre läger lyckades genomföras. Ett var 
ett uppstartsläger med årskurs ett i Fårösund, ett 
läger i Slite med årskurs två och ett uppskattat läger 
på Bosön med årskurs tre. Lägret på Bosön hade temat 
att tåla stress och att anta utmaningar. Eleverna fick 
prova sportdykning, höghöjdbana och boxning och 
kom hem många erfarenheter rikare.  Den 23 septem-
ber ordnades en digital träff för vårdnadshavare för 
att informera om verksamheten och den 16 november 
en digital träff med intresserade elever och vårdnads-
havare inför läsåret 2022-2023. 

Vi blev glatt överraskade att föreningar hade motiva-
tion och energi att söka bidrag från Projektstöd 
anläggningar och idrottsmiljöer trots pandemin. 
Under 2021 har Projektstöd anläggning och idrotts-
miljöer gett bidrag till 13 projekt. Däremot har det inte 
varit möjligt att genomföra en anläggningskonferens. 

I projektet Idrottssvaga områden uppmuntras 
föreningarna att flytta träningen till de områden där 
de personer som har minst tillgång till idrott bor. Det 
skrevs avtal med 2 föreningar, Visby IBK och FC Gute 
.  Föreningarna bedrev sin verksamhet vid olika 
tillfällen i Gråbo och Bingeby under sommaren  och 
höstlovet och  deltog även i Fritidsbanken Pep Up. Det 
har visat sig att föreningar tjänar på nytt tänk runt 
hur och var man tränar. Fritidsbanken Pep Up blev ett 
tillfälle att värva nya medlemmar för många av 
föreningarna som deltog. Bland annat åkte ett gäng 
trampolinentusiaster från Visby ut till Gotlands 
Trampolin och Trickingklubb i Fårösund för ett läger 
efter att de hade provat verksamheten på Pepupen.

2021 utsågs till friluftslivets år och vi hade två projekt 
som låg helt i tiden. Naturkompis är satsningen som 
inte bara är ett corona anpassat alternativ till inomhu-
sidrott utan också ett sätt att uppmuntra nya grupper 
till rörelse. Genom att utse representanter från de 
idrotter som redan är utomhus till värdar och till just 
naturkompisar så inspirerade vi till att locka fler till 
utomhus aktiviteter. Gotland OUT vill genom 
hållbara aktiviteter utomhus få fler turister till 
Gotland under lågsäsongen och detta sker genom att 
företag och föreningar samarbetar. 2021 fick OUT två 
nya projektledare och de startade med en 2 månaders 
informationsturné runtom på Gotland för att träffa 
föreningar och företag. Det hölls inspirerande 
tältmöten även i höstrusket och OUT har haft artiklar 
och annonser i media för att locka fler företag.  Den 
första av OUTs inspirationsseminarium skedde i 
december och det kommer fler under 2022. 
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Föreningar som fick  
projektstöd anläggning 2021
  IF Hansa-Hoburg Kartritning
                                      
Väskinde AIS Padelbana                       
                                        
Fårösund GoIK MTB, utegym
                                      
Svaide Roma SOK Skidskytteanläggning
                                     
Visby IBK Byte av panel/sarg
                                     
Hemse BK Utegym
           
RBU Gotland Utr. parasport
 
Lärbro Discgolf förening Discgolfbana

Visby AIK 7-manna plan
 
Roma IF Renovering av  
 omklädningsrum                             
                                                              
Team Gotland Volleyboll Beach volley arena 
   
Visborg OK Hygienanläggning
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02
Den moderna 
föreningen  
engagerar

Den moderna föreningen ser annorlunda 
ut och utmanas av förändringarna i sam-
hället skriver RF i sin strategiska plan. Är 
det någonting som man har lärt sig i pan-
demitider så är det just det.  2020 var ett år 
av påtvingad och utmanande  digitalise-
ring för många, från en dag till en annan 
blev utbildningar, folkbildningstillfällen 
och styrelsemöten digitala. Men man lär 
sig och 2021 kändes digitaliseringen 
mindre främmande för många.

2020 påbörjades Projektet Digital förening för att just 
hjälpa föreningarna att bli digitala, projektet pågick 
till april 2021. Det genomfördes 14 lärgrupper i 
projektet under 2021. 26 Idrottsföreningar deltog med 
sammanlagt 176 deltagare.

Under 2021 genomförde vi 9 utbildningar i IdrottOnli-
ne med sammanlagt 50 deltagare.  Alla vårens fyra 
kurser genomfördes via Teams och det visade sig att 
det fungerade bra. Under hösten kom beskedet att 
IdrottOnline hemsida skall upphöra vid årsskiftet 
2022-23. Därför genomfördes inga hemsidesutbild-
ningar under hösten men utbildning i  IdrottOnline 
administration fortsatte som vanligt. Det pågår ett 
arbete med att ge föreningar tips och råd hur de skall 
välja ny hemsida.

RF-SISU har även kundsupport för IdrottOnline och 
vi har hjälpt föreningar med 20 ärenden i Freshdesk 
under året.

2020 har vi  fått en helt ny idrott på Gotland. Svaide 
Roma har blivit medlemmar i svenska skidskytteför-
bundet och nu går det att träna skidskytte på Gotland 
året om. 

En annan idrott som inte är ny på ön med som blev 
medlem i RF 2021 är padel. Det är viktigt vi speglar 
samhället och de intressen och behov som finns 
omkring oss. Padel är ett sånt exempel. Padel är en 
relativt ny idrott som har vuxit snabbt. Under 2021 
fick vi två nya padelföreningar. 

För att föreningarna skulle klara pandemin fick vi 
generösa ekonomiska stöd från Region Gotland under 
2021. Ett var Regionmiljonen, det extra verksamhets-
stödet som föreningarna kunde söka som hjälp med 
återstart under och efter pandemin. Den första 
Regionmiljonen fick vi i april 2021 och den andra i 
december 2021. Den sistnämnda är pengar som är 
sökbara under 2022.

Pandemin har varit tuff för idrottsföreningarna. 
Många förlorade både utövare och ledare och det 
behövdes stöd och motivation för att få i gång 
verksamheten igen. Vi är väldigt tacksamma för 
Regionmiljonen. Vi fick in 93 ansökningar och 51 
ansökningar beviljades. Ansökningarna visade på 
föreningarnas kreativitet och vilja att utveckla sin 
verksamhet. Bland annat beviljades det medel till 
Gotlands trampolin och tricking klubb som köpte in 
en trickpit. En kamera som monteras vid trampoli-
nen. Den som hoppar kan direkt efter titta på sitt 
hopp på en skärm, men den kan även användas för 
distans coaching. Ett utmärkt exempel på hur en 
förening kan modernisera sin verksamhet. 

Ett annat ett exempel på hur Regionmiljonen hjälpte 
till att utveckla verksamhet och skapa intresse för 
föreningar är hur bowlingföreningarna Golden Girls 
och BK Rosen fick 15 nya medlemmar efter att de fick 
medel till bowlingväskor. Bowlingväskorna innehöll 
en portabel bowlingbana med matta, käglor och 2 klot 
och föreningen åkte runt på skolor, bygdegårdar och 
pensionärsföreningar för att skapa mer intresse för 
bowling. Regionmiljonen blev även en möjlighet att 
värva nya ledare. Bottenskraparna DK sökte och fick 
pengar till att hyra en buss så att hela laget skulle kun-
na åka tillsammans till en större tävling. Bussen var 
stor nog att ha plats för föräldrar till de tävlande och 
efter upplevelsen i busset med laget bestämde sig 
många föräldrar för att bli tränare.

I tider då restriktioner kom och gick så blev det extra 
viktigt att vi hade en tydlig och klar kommunikation 
med föreningarna om hur restriktionerna påverkade 
idrottsrörelsen. Vi använde social medier och vår 



STYRELSENS BERÄTTELSE

           
   
                                                      

               

                                 

                                                         

12

RF-SISU GOTLAND

hemsida för att alltid hålla våra föreningar uppdatera
de med den senaste informationen från RF om 
restriktionerna.

Vi är så stolta över att den gotländska idrottsrörelsen 
var så snabb att anpassa sig och hålla ut under det 
andra tunga pandemiåret. Fokuset var på att ställa om 
men inte ställa in till den grad det var möjligt och det 
finns många goda exempel på hur man hittade 
kreativa, smittskyddssäkra sätt för att kunna fortsätta 

Stödpaket under 2021
 Regionmiljonen

Fördubblat LOK-stöd  

1 miljon till föreningsdrivna anläggningar

Gratis hallhyra i kommunala anläggningar

Ökat driftstöd 

1 miljon till Fritidsbanken 2:0 

träna trots pandemin. I slutet på året fick vi en 
förfrågan om den gotländska idrottsrörelsen ville vara 
med som vacctionsvärdar på de tre vaccinationsplat-
serna på Gotland och det tog inte länge förrän vi hade 
fyllt alla tillfällen med volontärer från idrottsrörelsen.

Trots pandemin har vi genomfört 26 processarbeten 
med föreningar med syfte att hjälpa föreningarna till 
sin fulla potential. 
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Föreningar som fått bidrag 
från Regionmiljonen 2021

  
Utrustning Golfäventyret
Prova på, samt läger
Nyrekrytering
Redskap träning utomhus
Bollar         
Banmaterial
Häng med oss/Let´s start again 
Uppstart
Utrustning  badminton/bouleklot/minisarg
Läger
Föreningsdag
Hyra skatehall
Inkörningsvagn
Dagridläger
Sargdelare
Ledarvård
Kamera/SM-resa
Läger, Trickpit
Avgifter fotbollsskolan
Tidtagarutrustning
Utbildningssatsning
Aktiviteter vid vatten
Utveckla fotbollen vid Sudervallen
Basebollutrustning
Padelutrustning
Rekrytera simhopp
Utrustning tyngdlyftning
Återstart
Utomhusdressyr
Nystart ungdomar
Ledarvård
Innebandy satsningen
Anlägga discgolfbana
Rehab cykel 
Säkerhet och kvalitet på tävlingsbanan
Väggfästen för TRX träning seniorer
Fotbollssarg
Träningshelg Oskarshamn
Tränarutbildning
Föreläsning vid upptaktsturnering
Återstart barn och ungdomsverksahet
Portabel bowlingbana
Portabel bowlingbana
Matchskola för barn och unga
Förbättra belysningen IP
Återstart
Barnbana
Fysisk aktivitet oavsett förutsättningar
Utbilda simhoppstränare
Lawn Bowl utrustning
Tisdagsklubben

Ljugarns GK                                      
Wisby ridklubb 
Gotlands flygklubb
Friskis & Svettis IF
Team Gotland Volleyboll
Wisby Segelsällskap 
Visby Basketbollklubb
Wisby simsällskap 
Fårsösunds GoIK
Svaide Roma SOK
Västergarn IF
Innebandyföreningar i samverkan
Suderbys Ridklubb
Ganthems Ryttarförening 
Sudrets HC
Visby Innebandyklubb
DK Bottenskraparna 
Gotl. Trampolin och Trickingklubb 
IFK Visby
Norra Gotlands Ridklubb
Gotlands dykarklubb
RBU Gotland
Hemse BK
IF Hansa-Hoburg
Klintehamn IK 
Wisby Simsällskap 
Visby Atletklubb 
VIF Gute Friidrott 
Gotlands Lantliga ryttarförening
Gotlands Bro OK 
Dalhem IF 
Innebandy satsningen
Lärbro Discgolf Förening
Visby Roma HK
Austur Islandshästförening
Korpen Gotland
Visby AIK
Endre IF/JAS-laget
Bowlingföreningar i samverkan
Endre IF
Visby BMK
Golden girls
BK Rosen
Visby TK
Roma IF
Gotlands veteraner   BK                      
Gotlands Enduro Cross MS
Boxen IF
Wisby simsällskap      
Kappelsham K
Gotlands idrottshistoriska förening
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Inkluderande 
idrott för alla
2025 är målet att alla ska känna sig väl-
komna till föreningsidrotten oavsett kön, 
könsidentitet, könsuttryck, ålder, bak-
grund, sexuell läggning, religion. Att 
arbeta för en mer inkluderande idrott är 
inte alltid enkelt men det resulterar alltid i 
bättre, tryggare, mer accepterande, väl-
komnande och idrottsmiljöer med fler 
medlemmar. 

2020 påbörjades boken Bortom Inkluderingen – en 
bok om normer och föreningsidrott på Gotland och i 
november 2021 var den färdig. I boken intervjuades 
ett flertal icke-normativa personer som hade olika 
ingångar till föreningsidrotten.  Syftet med boken är 
att ge en röst till de som ofta inte hörs inom idrotten 
med förhoppningen att vi ska ta en modig titt på vår 
verksamhet där den inte fungerar, för att sedan göra 
förändringsarbete och bli mer inkluderande. Under 
2022 kan våra föreningar använda boken och de 
tillhörande diskussionsfrågorna, för att lära sig mer 
om inkludering och normkritik. 

Vi beviljades medel för att arbeta med idrottssvaga 
områden redan 2020 men 2021 var året då arbetet 
började på riktigt. Vi valde att arbetet skulle utgå från 
några av de större föreningarna i Visby som vi tänkte 
hade både kraft och resurser att ta sig an en ny 
satsning. Gråbo och Bingeby identifierades som 
idrottssvaga områden och det var där de planerade 
aktiviteterna skedde.
Med Fritidsbanken Pep Up vill vi nå ut längre och vara 
i de områden där idrottsdeltagandet är lågt och där vi 
behövs mer. Tanken är att skapa en rolig, tillgänglig 
och lokal verksamhet i idrottssvaga områden samti-
digt som vi ökar kunskapen om Fritidsbanken, 
erbjuder prova-på verksamhet och förhoppningsvis 

värvar nya medlemmar till de lokala föreningarna. 
Sommaren 2021 gick det att hitta Fritidsbanken Pep 
Up i både Gråbo och på Bingeby och det blev uppskat-
tat av både boende, besökare från det närliggande 
fritiset och vuxenutbildningens SFI. Målet var att 
tidigt koppla in idrottsföreningarna och uppmuntra 
dem till att själva styra sin verksamhet på pepupen. 
Olika föreningar bedrev sin prova-på verksamhet 
under de 9 dagarna som pepupen hölls och man kunde 
bland annat prova på inlines, varpa, kubb, kickbikes, 
baseball, innebandy, skateboard och basket. Förutom 
RF-SISUs personal fanns det även tre feriearbetare 
genom Region Gotland som gjorde ett fantastiskt jobb 
i att assistera i verksamhet och bemöta barn, unga och 
vuxna.

Svensk föreningsidrott har en kultur som inte alltid är 
lätt att komma in i och förstå. Vad betyder orden? Vem 
gör vad i en förening? Vad betyder det att vara medlem 
i en förening? För att våra föreningar ska växa och vi 
ska kunna inkludera nya medlemmar behöver vi 
informera de nya medlemmarna hur föreningslivet 
fungerar. Vid två tillfällen, på Fritidsbanken i 
Klintehamn och på Internationella dagen i Hemse, 
presenterade vi materialet Idrott-en bra start i livet, 
för nyanlända med förhoppningen att motivera dem 
att hitta sin väg in i föreningen.

Traditionsenligt fokuserade vi på normkritik under 
november månad under banderollen #dissanormen 
och det märktes mest på sociala medier. På Facebook 
och Instagram lades det nästan uteslutande ut inlägg 
som berörde normkritik i olika former.Syftet med en 
satsning som #dissanormen är att tydliggöra de 
normer som finns inom föreningsidrotten men också 
att lyfta fram de fantastiska insatser som görs för att 
utmana normer och främja inkludering. 

Kultur och idrott ligger närmare varandra än man 
tror och många gånger kan konstens blick på idrotten 
fördjupa och förbättra förståelsen för den idrottsliga 
upplevelsen. Den kan också hjälpa till att belysa det 
som bör kritiseras och vara en katalysator till 
förändring. I november var konstnären och bandyspe-
laren Erik Kilhbaum inbjuden till ett samtal på 
Fritidsbanken i Klintehamn med avstamp i hans konst 
om bandy, konst och maskulinitetsnormer. 

2020 beviljades vi paragraf37 medel för att erbjuda 
folkbildning för målgruppen nyanlända och asylsö-
kande. 2021 fortsatte vi med det arbetet och anordna-
de återigen en cykelkurs där 10 kvinnor lärde sig cykla 
tillsammans med Shamima Aktar. Vi anordnade även 
ett digitalt språkcafé som blev ett populärt och viktigt 
inslag i livet för många som ville lära sig svenska. 
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Pandemin är extra svår för de som inte hade ett 
socialt sammanhang i Sverige och är beroende av 
sociala vardagssituationer för att lära sig språket. Vi 
hade även ett samarbete med SFI för få deltagare till 
träffarna. 

Att samverka runt inkludering och integration är 
viktigt. Vi har fortsatt de regionala samverkanskon-
ferenserna tillsammans med Länsstyrelsen men på 
grund av de låga antalet asylsökande på Gotland har 
fokuset sett annorlunda ut än 2020. 

I slutet på året fick vi en idrottskonsulent som i 
samverkan med parasportsförbundet hjälper och 
vägleder föreningar i att börja erbjuda parasport.      
Vi fick  nyheterna att Fritidsbanken fick 1 miljon 
kronor från Region Gotland för fortsatt verksam-
het. Som all annan verksamhet påverkades 
Fritidsbanken av pandemin och under 2021 
lånadeFritidsbanken i Visby ut 1005 artiklar på 
214 lånetillfällen. Fritidsbanken i Klintehamn 
lånade ut 178 artiklar på 62 lånetillfällen. 

Samarbeten under 2021
Polisen

Funkibator
Vuxenutbildningen  SFI

Region Gotland
Kulturskolan

Folkhögskolan i Hemse
Gotlandshem

Lotsen
Röda Korset

Länsstyrelsen
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Jämställdhet för 
en framgångsrik 
idrott
Jämställdhet är så mycket mer än att bara 
prata om antalet män respektive kvinnor i 
olika sammanhang. Vid mer djupgående 
resonemang om roller, normer och identite-
ter står det klart att det är en mer komplice-
rad fråga och i arbetet för en mer jämställd 
idrott måste man tänka ett steg längre. 

Negativa maskulinitetsnormer finns överallt i 
samhället och idrotten är inget undantag. Hösten 2021 
pågick en offentlig debatt om machokultur och 
inkilningsriter inom idrotten och hur den påverkar 
idrottskulturen, män och i förlängningen kvinnor. 
Region Gotland, i samarbete med viktiga samhällsak-
törer, bjöd in till ett möte i Hemse fokuserat på mäns 
våld mot kvinnor dit RF-SISU Gotland var inbjuden. 
Detta var början på ett påverkansarbete där vår roll 
som folkbildare som når många människor värderas 
högt.  Machokulturer påverkar kvinnor (och 
människor av alla kön) i nästan alla situationer; i 
hemmet, på arbetsplatser, i joggingspåret och i 
idrottsföreningen. 

Vi gjorde även en uppmärksammad och hyllad insats

 
för att utbilda barn, unga och vuxna hockeyspelare om 
normer, machokultur och inkludering. De 
besökte de flesta ishockeyföreningar och lag på 
Gotland och höll utbildningar för alla spelare på 10 år 
och uppåt. Målet var att normalisera att prata om 
känslor och normer inom hockeykulturen och 
därigenom påverka en mansnorm (för ja, det är ju 
fortfarande mest killar som spelar hockey) som gör att 
killar ofta inte ens har ett språk för att uttrycka det 
som de känner. 

Konceptet Killmiddag har varit på gång under 2020 
men inte riktigt tagit fart ännu. 2021 har varit ett år av 
att hitta ett folkbildningsmaterial till Killmiddag som 
passar oss och hitta en strategi för hur vi ska presente-
ra materialet. 2022 är året då vi kommer att sjösätta 
projektet på allvar. 

Hur ska man kunna uppmuntra och inspirera fören-
ingar att söka pengar från Arvet? De frågorna ställde 
Arvetgruppen till tre konsulenter för att försöka ringa 
in hur de ska kunna stötta IF att söka medel från Arvet. 
Det går inte att söka Arvet till anställningar och det 
visade sig att det många gånger är övermäktigt för 
föreningar att hålla ihop projekt med enbart ideella 
krafter. Därför beslutades det att man nu kan söka 
pengar till en mindre ersättning så att en person ska 
kunna agera projektledare för ett större projekt med 
förhoppningen att det gör att fler föreningar vågar 
söka för större projekt.

I slutet av 2021 beviljades P18 IK medel för att genom-
föra en gedigen satsning på kvinnliga spelare och för 
att ta fram en utbildningsplan för de yngre aktiva med 
målet att de kvinnliga idrottarna får alla möjligheter 
som finns att tillgå i en förening . Utöver P18IK fanns 
även projekt som beviljades och påbörjades 2019 och 
2020 men som inte kunde slutföras på grund av 
pandemin och som därför fortsatte 2021 (och in i 
2022), samt ett 3-årigt projekt med tre delar som Endre 
IF har 2020 - 2022.
 
Fram till 2021 har vi beviljat 706 255 kr till 9 förening-
ar från Arvet.
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Ett stärkt  
ledarskap
Den ideella idrottsledaren är ryggraden i den 
svenska idrottsrörelsen, utan de ideella 
ledarna finns vi inte. Det är de ideella ledar-
nas mod, engagemang, tid och kompetens 
som gör dem till det främsta verktyget för att 
göra attrahera medlemmar med olika förut-
sättningar, göra ett livslångt idrottande 
möjligt samt göra idrottsrörelsen till trygg 
plats att utvecklas inom.

Vid två tillfällen gavs den populära föreläsningen Från 
tjejkropp till kvinnokropp av idrottsvetaren och 
elitcyklisten Alice Andersson. Föreläsningen gav unga 
idrottare och deras tränare mer kunskap runt kvinno-
kroppens fysiologi och hur kroppen fungerar och 
utvecklas. Föreläsningen var digital och hölls på våren 
med 74 deltagare och på hösten med 56 deltagare.

Under 2021 så deltog sakkunniga inom barn- och 
ungdomsidrott i RF:s fortbildning om Trygg idrott för 
att sedan utbilda idrottskonsulenterna så att de i sin 
tur kunde genomföra utbildningar med sina respektive 
föreningar. Trots coronapandemin genomfördes även 
två utbildningstillfällen med Grundutbildning för 
tränare med 11 deltagare totalt. 

Ren vinnare är en digital utbildning i antidopingregler 
som riktar sig till idrottsutövare och stödpersonal. 
2021 genomfördes Ren vinnare med två ungdomslag 
från Endre IF. I samarbete med Antidoping Sverige 
har det dessutom genomförts ett antal dopingkontrol-
ler på idrottsevenemang samt under träning och 
tävling.

Vi anordnade två ordförandekonferenser, en digital 
och en på Strand Hotel deltog 46 personer totalt. 

Idrotter med flest  
ledarutbildningar
1. Fotboll och orientering 

2. Ridsport

3. Innebandy

4. Ishockey 

5. Friidrott 

6. Gymnastik

Idrotter med flest deltagare 
på ledarutbildningarna
1. Fotboll 

2. Orientering 

3. Ridsport

4. Innebandy

5. Ishockey

6. Gymnastik 
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Idrotten gör 
Gotland starkare

Nätverk och arbeten under 2021 
Regionala partnerskapet Inspel till strukturfonder, 
dialog om utvecklingsområden för Gotland. Under 2021 
har vi deltagit i workshops kring avslutning på denna 
programperiod, att medel till Gotland söks samt inspel 
till nästa programperiod.  

Tillväxtrådet Träffas 4 till 6 gånger per år för att prata 
om utvecklingsprojekt och utvecklingsinsatser Under 
2021 år var Energiåtgärder, trafikupphandling och den 
regionala utvecklingsstrategin högt på listan. Gruppen 
består av politiker, tjänstemän och branschorganisatio-
ner (näringsliv och idrott). 

Trafikantråd under året har remiss på Trafikverkets-
rapport om framtida färjetrafik samt flygförbindelser 
varit högt på dagordningen. RF-SISU har deltagit i en 
fokusgrupp tillsammans med näringsliv och offentliga 
ledd av konsulter från trafikverketTrafikantrådet är 
rådgörande och möter trafikoperatörer bland annat. 
RF-SISU Gotlands styrelse har lämnat remiss till 
regeringen på trafikverkets rapport. 

RF-SISU Gotland är medlemmar i Gotlands Förende 
Besöksnäring. Mats Ladebäck finns med i valberedning-
en. Besöksnäringsfrågor har såklart präglats av 
pandemin, väldigt många idrottsevenemang har fått 
ställas in under 2021. RF-SISU Gotland är representerad 
i styrgrupp för implementeringen av besöksnäringsstra-
tegin.

Internationella nätverk Representation i NatWest Island 
Games exekutiva kommitté genom Jenny Sander, 
företrädare för idrotten är RF-SISU Gotland. I år 
genomfördes AGM:s årsmöte digitalt. RF-SISU Gotland 
har lämnat en intresseanmälan att arrangera spelen 
2031. 2021 års spel på Guernsey sköts upp till 2023. 

RF-SISU Gotland deltar i ett RF lett nationellt idrottsnät-
verk för EU-projekt.

Leader Gute RF-SISU Gotland representeras av 
ledamöterna Edith Olofsson och Roger Lundberg i LAG 
(Local Action Group). Bo Ronsten är med i valbered-
ningen. Vi befinner oss i slutet på programperioden och 
LAG:s främsta uppgift har varit att tänka framåt till 
nästa period och strategi samt avsluta denna program-
period på bästa sätt. Under året har idrotten beviljats ett 
antal projekt och RF-SISU Gotland har drivit ett 
digitaliseringsprojekt och beviljats ett folkhälsoprojekt. 

Övrigt intressepolitiskt arbete: Ett antal dialoger kring 
regionalt coronastöd till idrotten. Samverkan med 
kultur och fritidsavdelningen kring Fritidsbanken. 
Dessutom finns vi representerade i ett antal nätverk 
ledda av Länsstyrelsen. Månadsmöten genomförs med 
KFA:s (kultur och fritidsavdelningen) tjänstemän.

Föreningsidrotten håller ihop Gotland och 
tillsammans bygger vi en framtid där den 
gotländska idrotten har en självklar och 
stark position i det gotländska samhället. Vi 
har en stor del av turistnäringen och är en 
självklar plats för läger och tävlingar på 
grund av vår fantastiska natur och långa 
tradition av att välkomna gäster. 

2021 blev ett år utan Idrottsgala. För Gotland är 
idrottsgalan en viktig ljuspunkt i vintermörkret och 
beslutet att ställa in var tråkigt men självklart eftersom 
pandemin inte gav några andra alternativ. Men bara för 
att Idrottsgalan var inställd betydde det inte att arbetet 
med galan låg nere. Idrottsakademin har bevakat alla 
idrotter under året och det har varit mycket jobb med att 
fundera på personer att nominera. Nu blir det dubbelt 
upp 2022 istället!

Idrottens Ö är ett samarbete mellan den gotländska 
idrottsrörelsen, RF-SISU Gotland och besöksnäringen 
på Gotland som uppmuntrar till idrottsresor till Gotland 
året om. Trots att pandemin slog hårt mot turism och 
resebranschen så genomförde Idrottens Ö 50 evene-
mang, varav 21 stycken var nya evenemang. Exempel på 
nya evenemang är Gotland Goalie Camp, Raukracet och 
Hörstrusket. Vi är stolta över att ha bidragit till 50827 
gästnätter, en rejäl uppgång från 25511 gästnätter 2020. 

Idrottsmedicin Gotland, RF-SISU Gotland och Gotlands 
Ishockeyförbund arrangerade 27-28/8 konferensen 
Hjärnskakningar inom idrotten. Konferensen blev en 
mycket värdefull och efterfrågad uppdatering som 
bidrog till nya kunskaper om hjärnskakningar i idrott. 
Konferensen utmynnande i att en ny intresseförening 
för ämnet, (Swedish Sports Concussion Society) med 
syfte att säkra nya framtida möten mellan forskare och 
idrottsmedicinare i olika idrotter och lag, bildades. 
Målet är att ständigt förbättra diagnostik, behandling 
och inte minst förebyggandet av dessa idrottsskador. 
Konferensen var hybrid och deltog gjorde både läkare, 
övrig medicinsk personal, tränare från olika idrotter. 
Totalt var 165 deltagare (63 deltog fysiskt, 102 digitalt).
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Genomfört en verksamhetsplaneringskonferens i Fårösund. 
Förhandlat med Destination Gotland om marknadsstöd till gotländsk idrott. 
Förhandlat med hotell om idrottsgemensamma avtal. 
Förhandlat med föreningar och förbund om reklamarrenden på kommunala anläggningar. 
Representerat den gotländska idrotten på digitalt Riksidrottsmöte tre digitala distriktsledningskonferenser 
samt en fysisk. 
Deltagit i jury som utsett GT-guld, Årets idrottspersonlighet och Årets Junior. 
Deltagit med representant i Region Gotlands Tillväxtråd. 
Deltagit med representant i Region Gotlands Trafikantråd. 
Deltagit med representanter i LAG-gruppen för Leader Gute. 
Fördelat representationsstöd för elitidrott. 
Genomfört 2st ordförandekonferenser en hybrid och en digital för föreningar och SDF. 
Representerat idrotten på Gotland i nätverket social Hållbarhet. 
Drogförebyggande rådet. En träff i februari 2020 och en träff utomhus i juni. Höstens träffar inställda. 
Deltagit i de regionala samverkanskonferenser som Länsstyrelsen arrangerat kring pandemin. 
Deltagit i Länsstyrelsens integrationsråd, för myndigheter och civilsamhälle. 
Fördelat statligt resebidrag. 
Representerat RF-SISU Gotland i Bildningsförbundet. 
Deltagit i styrgrupp för implementeringen av ny besöksnäringsstrategi för Gotland.  
Genomfört månadsmöten med ledningen för KFA. 
Representant i valberedningen för Leader Gute och Gotlands Förenade Besöksnäring. 
Uppvaktat personer och föreningar med anledning av högtidsdagar, jubileum eller invigningar. 
Ingått i planeringsgruppen för Trafikantveckan, ett projekt från Länsstyrelsen och Region Gotland.
Månatliga möten med region Gotlands tjänstemän (KFA) och regelbundna möten med politiken
Deltagit i workshops för implementeringen av RUS
Deltagit i bildande av PRODIS nätverk tillsammans med polisen, Region Gotland och Länsstyrelsen.

Övrig verksamhet

RF-SISU GOTLAND
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Studieverksamhet, föreläsningar, kultur
Medlems- Studieverksamhet   Föreläsningar  Kulturarrangemang                           
organisation Arrangemang  Timmar  Arrangemang  Publik  Arrangemang  Publik
 
Badminton 10 67 0 0 1 35
Bangolf 1 10 0 0 0 0
Basketboll 16 110 0 0 0 0
Bilsport 7 100 0 0 0 0
Bordtennis 11 183 0 0 1 87
Bowling 10 70 0 0 2 355
Budo och kampsport 11 81 0 0 0 0
Cykel 7 36 0 0 0 0
Dart 1 4 0 0 0 0
Flygsport 2 196 0 0 0 0
Fotboll 177 2 579 0 0 1 147
Friidrott 22 276 2 63 0 0
Golf 21 310 0 0 0 0
Gymnastik 27 383 0 0 0 0
Innebandy 97 967 5 166 0 0
Ishockey 67 1 200 0 0 0 0
Islandshäst 7 49 3 63 0 0
Judo 1 3 0 0 0 0
Klättring 11 87 0 0 0 0
Konståkning 2 50 0 0 0 0
Korpen 96 794 0 0 0 0
Livräddning 25 254 0 0 0 0
Motorcykel&Snösk 7 91 1 0 0 0
Orientering 106 1 403 2 30 0 0
Padel 2 25 0 0 0 0
Parasport 18 163 0 0 0 0
Ridsport 137 1 389 2 21 0 0
Segling 6 196 0 0 0 0
Simidrott 5 86 0 0 0 0
Skateboard 1 3 0 0 0 0
Skidor 5 62 0 0 0 0
Skidskytte 2 17 0 0 0 0
Skyttesport 3 60 0 0 0 0
Sportdykning 9 112 0 0 0 0
Tennis 14 245 0 0 0 0
Tyngdlyftning 2 8 0 0 0 0
Varpa 10 152 0 0 0 0
Volleyboll 3 16 0 0 0 0
RF-SISU 82 769 30 470 20 216

Summa: 1044 12 606 45 813 25 840

 Boule, boxning, bridge, bågskytte, casting, curling, draghundsport, dragkamp, frisbee, fäktning, handboll, pistolskytte, 
rugby, skolidrott, skridskor, styrkelyft och triathlon har inte haft utbildningsverksamhet under året.

Bidrag till gotländska föreningar
 Statligt stöd Regionalt stöd 
Resebidrag 2 100 426 636 740 
Coronastöd 2 879 000 5 727 362 
Lokalt aktivitetsstöd 2 360 892 2 403 846 
Anläggningsstöd, investeringsstöd 1 070 000 854 319 
Driftsstöd till föreningsdrivna anläggningar  5 740 620 
Projektstöd idrottsföreningar 494 962    
Idrottsgymnasiet      876 000 
Totalt 8 905 280 16 238 887 
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Gotland i jämförelse med riket

Utveckling utbildningstimmar 2000-2021
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Lärgrupp Kurs Processarbete

Gotland 11 519 976 111

Totalt riket 1 077 401 50 358 6 368

Utbildningstimmar 2021

Föreläsning Kulturprogram Lärgrupp Kurs Processarbete

Gotland 45 25 933 85 26

Totalt riket 6 507 1 171 72 475 4 405 830

2021 2020 Förändring 2020 - 2021
Totalt Totalt Antal %

Gotland 1 114 1 131 - 17 - 2 %

Totalt riket 85 388 85 649 - 261 0 %

Arrangemang 2021

Ålder < 13 13 - 24 25 - 65 65 >

Gotland 569 983 2 427 392

Totalt riket 81 352 113 971 166 503 24 803

2021 2020 Förändring 2020 - 2021
Totalt Totalt Antal %

Gotland 4 371 4 207 164 4 %

Totalt riket 386 629 387 306 677 0 %

Unika deltagare 2021
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Deltagare i kurser/föreläsningar och SDF-kurser

GOTLÄNDSKA IDROTTEN I SIFFROR

Övriga kurser/föreläsningar  Personer
Digital frågestund med Maria Amér (2 utb.) 91
Att arrangera digitalt årsmöte  46
IdrottOnline administration grund (4 utb.) 22
Din roll i styrelsen (2 utbildningar) 20
Grundutbildning för tränare (2 utb.) 11
Grundutbildning för kassörer (2 utb.) 39
Träning - från tjejkropp till kvinnokropp (2 utb.) 107
Baskurs i träningslära (2 utb.)  10
En miljon skäl att prata bidrag med oss 55
IdrottOnline hemsida grund (2 utb.) 11
Ett samtal om: muslimsk klädsel i vita rum 30
Hjärnskakningar inom idrotten – 2 dagarskonf. 141
Idrott för 65 + - det är aldrig för sent (3 utb.) 17
Knäkontroll (2 utb.)  19
Akut omhändertagande vid idrottsskador 16
Mitt bästa jag  33
Bokrelease – bortom inkluderingen 34
Idrott – bra start för livet (2 utb.)  26
Alla tiders fotboll  11
Digital ordförandekonferens  11
Planskötarutbildning steg 2  15

SDF-kurser  Personer
Badminton (3 kurser)   45
Bowling (2 kurser)  27
Fotboll (7 kurser)   66
Gymnastik (8 kurser)  72
Innebandy (8 kurser)    54
Orientering (3 kurser)  84
Ishockey (1 kurs)  9
Ridsport (15 kurser)  148
Volleyboll (2 kurs)  21
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Föreningar, evenemang, LOK-stöd, SDF-bidrag
Idrott Före-    Idrottens Ö-    Lokalt  SDF-                             
 ningar arrangmang aktivitetstöd bidrag
 Antal Antal arrangemang/gästnätter  Antal sammank höst 2020/vår 2021  

Badminton 7 0 0  136 115  8830
Bangolf 1 0 0  0 0  83
Basketboll 1 0 0  514 450  31218
Bilsport 5 7 7259  84 52  4528
Bordtennis 9 1 200  244 192  11015
Boule 1 1 100  0 0  0
Bowling 10 0 0  88 56  10716
Boxning 1 0 0  0 0  1995
Budo & Kampsport 9 1 51  101 114  7798
Bågskytte 2 0 0  8 10  1276
Casting 1 0 0  0 0  0
Curling 1 0 0  0 0  60
Cykel 4 2 242  30 33  1788
Dart 2 0 0  0 0  0
Draghundsport 1 0 0  0 0  474
Dragkamp 2 0 0  0 0  0
Flygsport 3 1 50  0 0  7366
Fotboll 26 1 266  3560 4279  167780
Friidrott 11 2 620  169 168  15272
Fäktning 1 0 0  66 84  4463
Golf 6 3 985  326 270  18039
Gymnastik 10 0 0  1112 964  43783
Handboll 2 0 0  161 78  9230
Innebandy 11 5 636  1149 980  66121
Ishockey 5 2 1697  890 701  40919
Islandshästar 1 0 0  24 1  0
Judo 1 0 0  26 31  1273
Klättring 1 2 55  160 154  5534
Konståkning 1 1 1614  109 64  3367
Korpen 1 0 0  0 5  24413
Motorcykel&Snösk 10 4 26428  192 93  6302
Orientering 6 3 7590  133 118  58878
Parasport 8 0 0  190 142  15724
Ridsport 8 2 78  1556 1795  76827
Rugby 1 0 0  0 0  0
Segling 5 0 100  0 11  8275
Simidrott 2 0 0  589 654  17129
Skateboard 2 0 0  52 63  1114
Skidor 4 0 0  11 21  3673
Skolidrott 4 0 0  21 15  2409
Skridsko 0 0 0  0 0  794
Skyttesport 19 2 570  116 94  14686
Sportdykning 2 0 0  81 96  3719
Styrkelyft 1 0 0  0 0  0
Tennis 2 3 1420  794 1204  16753
Triathlon 3 0 0  0 0  0
Tyngdlyftning 1 0 0  118 61  2638
Varpa 32 0 0  113 122  13920
Volleyboll 1 3 456  152 110  4819
Övrigt  3 410  0 0  0

Summa: 247 49 50827  13075 13400  735001
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Utmärkelser
2020- och 2021-års utmärkelser och förtjänsttecken kommer att delas ut på idrottsgalan den 9 april.

RF-SISU Gotlands förtjänsttecken i guld
2020 2021
Björn Ahrling 
Svaide Roma SOK, Dalhem IF,  
VIF Gute Handbollsklubb

Gillis Ekman 
Stånga IF

Erik Holmqvist 
Eksta IF, Sanda IF

Lisbeth Stenström 
Gotlands Friidrottsförbund, 
Golden Girls BK

Börje Siggelin 
P18 IK, Gotlands Fotbollförbund

Helene Eklund 
Gotlands Bro OK

Håkan Ericsson 
Visby BBK, RF-SISU Gotland

Sven-Erik Johansson 
VIF Gute SOK

Ove Kolmodin 
FC Gute

Jan-Erik Wickman 
Hablingbo IK, Hemse BK,  
Gotlands Varpaförbund

RF-SISU Gotlands förtjänsttecken i silver
2020 2021
Jan-Inge Ahlgren 
Mulde VK

Annika Bofride 
Levide IF

Niklas Callenmark 
Svaide Roma SOK

Anders Granvald 
Visby IBK

Magnus Ihreskog 
Gotlands Bro OK

Jonas Jakobsson 
Visby IBK

Emma Jansson 
Södra Gotlands Rid- och  
körklubb

Bo Johansson 
VIF Gute Handbollsklubb

Åke Johansson 
IF Murgrönan

Elisabeth Johansson 
Gotlands Bro OK

Anders Karlsson 
Dalhem IF

Åsa Nilsson 
Södra Gotlands Rid- och  
körklubb

Caj Nyström 
Slite Tennisklubb

Mikael Palmgren- 
Ruthström 
Dalhem IF

Lars Pettersson 
VIF Gute Bordtennisklubb,  
Gotlands Bortennisförbund

Ann-Louise Almgren 
VIF Gute Friidrottsklubb, 
Gotlands Friidrottsförbund

Lilian Berg 
Parasport Gotland

Olle Björklund 
Dalhem IF, FC Gute m fl

Henrik Johansson 
Visby Tennisklubb

Ola Johansson 
Stenkyrka IF

Carl-Erik Linder 
Slite Pistolskytteklubb,  
Slite Tennisklubb

Gunilla Lövgren 
Gotlands Lantliga RF, 
Gotlands Ridsportförbund

Tom Nilsson 
Stenkyrka IF

Anna Samuelsson 
Gotlands Bro OK

Björn Sandquist 
Visby IBK

Per Widing 
Klinte Skyttegille, Västergarn IF

Olof Widing 
Klinte Skyttegille, Västergarn IF

Hederspriset
Priset tilldelas en person inom idrotten som gett upphov till uppskattning, aktning och respekt samt berikat 
gotländsk idrott.

Gotlands Tidningars Guldmedalj
Priset tilldelas en individ eller ett lag/grupp som under året utfört en imponerande och enastående idrottslig 
insats utöver det vanliga eller förväntade.Det är en idrottsutövare eller lag tävlande för RF-förening på Gotland 
eller idrottsutövare som fått sin idrottsfostran i en gotländsk idrottsförening.
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Organisationsnummer 834000-6611    
Styrelsen och distriktsidrottschefen för RF-SISU Gotland med säte i Region Gotland 
avger härmed sin årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Förvaltningsberättelse 
 Verksamhet
RF-SISU Gotland ska leda, stödja och företräda den samlade idrotten 

inom distriktet Gotland. Förbundet ska också följa Riksidrottsför-

bundets (RF) stämma samt Riksidrottsstyrelsens beslut.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter 
dess slut
2021 var ett år där yttre omständigheter med pandemin fortsatt 

påverkade idrottsrörelsen och i förlängningen 

RF-SISU Gotland som organisation. Idrottsrörelsen har påverkats 

med minskat deltagande bland barn och ungdomar, ledare i olika 

funktioner men även ett minskat antal aktiviteter och arrangemang. 

Under pandemin har idrottsrörelsen fått ta del av 6 regionala 

stödpaket samt ett antal statliga. RF-SISU har väglett, stöttat och 

företrätt våra föreningar i denna utsatta tid. Det har utmynnat i två 

regionala stödpaket där idrotten fått uppdraget att fördela återstart-

stöd (en miljon i varje) till våra föreningar. Vi fick göra halvhalt i 

mars i vårt regionalfondsprojekt men efter sommaren har en ny 

organisation satt full fart och projektet är på rätt kurs. Fritidsbanken 

har säkerställt finansieringen i minst ett år till. Under året har ett 

nytt basuppdrag tagits fram som betonar den lokala förankringen 

och stödet till föreningen i fokus. Vi har utvecklat samverkan med 

gemensamma handlingsplaner med ytterligare två SDF (Parasport 

och Innebandy). 

Under 2021 har arbetet med strategi 2025 fortsatt genom att 

sänka trösklarna för fler till idrotten. Detta genom satsning 

på bland annat idrottssvaga områden, inkludering och 

Trygg Idrott, men även satsningar på idrottens roll i 

besöksnäringen. Vad gäller folkbildningsdelen i vår 

verksamhet så har vi trots pandemin klarat målsättningar 

med råge. 4.371 unika individer har deltagit i folkbildningen, 

vi har samverkat med 106 sektions-IF och totalt har vi 

genomfört 12.816 utbildningstimmar.

Medlemmar
RF-SISU Gotland omfattar de 184 (184) föreningar som är 

medlemmar i till RF anslutna specialdistriktsförbund och 

som tillhör distriktet Gotland.

   

Framtida utveckling
Under 2022 har vi en del pensionsavgångar som ska ersättas. 

Vi har beviljats ett folkhälsoprojekt "Sätt Gotland

i rörelse", Outdoor fortsätter i samma fart och vi kommer att 

fortsätta vår ambition att motverka psykisk ohälsa inte 

minst bland unga. Digitaliseringen och hållbarhetsfrågor 

kommer att vara än mer i fokus under kommande år och det 

betyder att vi också måste förbereda oss att vara stöd till 

föreningar i dessa frågor.

Årsredovisning 2021
för RF-SISU Gotland

EKONOMI

Reslutat och ställning  
RF-SISU GOTLANDS EKONOMISKA UTVECKLING I SAMMANDRAG 

 2021 2020 2019 2018
Förbundsintäkter 15 819 14 143 12 364 13 522
Resultat efter finansiella intäkter och kostn 291 457 -191 1 347
Balansomslutning 14 643 11 991 8 819 8 876
Antal anställda 17 19 22 19

Disposition av årets resultat

Styrelsen och Idrottschefen har avsatt årets resultat i ny räkning (Kkr)

Balanserat Resultat 6 344
Årets Resultat 291
Överföres i ny räkning 6 635

Förändring av eget kapital
Balanserat resultat:

Belopp vid årets ingång 6 344
Årets resultat 291
Belopp vid årets utgång 6 635

RF-SISU Gotlands resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande Resultat- och
Balansräkningar med Tilläggsupplysningar. 
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EKONOMIResultaträkning

not 2021 2020
VERKSAMHETENS INTÄKTER
Nettoomsättning 1 1 235 478 1 483 627
Offentligrättsliga bidrag 2 14 342 685 12 431 182
Övriga förbundsintäkter 3 241 028 227 905
 15 819 191 14 142 714

VERKSAMHETENS KOSTNADER
Verksamhetskostnader 4 3 715 775 2 760 401
Övriga förbundskostnader 5 2 126 340 1 805 056
Personalkostnader 6 9 666 311 9 110 067
Avskrivningar 18 575 7 200
 15 527 001 13 682 724

Verksamhetens resultat 292 190 459 990

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR
Ränteintäkter 195 340
Räntekostnader -1 217 -3 061

Reslutat efter finansiella intäkter och kostnader 291 168 457 269

ÅRETS RESULTAT 291 168 457 269
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EKONOMIBalansräkning

not 2021-12-31 2020-12-31
TILLGÅNGAR

Materiella Anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier 7 67 093 28 800

67 093 28 800

Finansiella Anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 8 50 000 50 000

50 000 50 000

Summa anläggningstillgångar 117 093 78 800

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 738 986 145 776
Övriga kortfristiga fordringar 9 188 305 943 595
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 238 279 235 664

1 165 570 1 325 035

Kassa och bank 13 359 878 10 587 546

Summa omsättningstillgångar 14 525 448 11 912 581

SUMMA TILLGÅNGAR 14 642 541 11 991 381

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget Kapital och Avsättningar
Balanserat resultat 6 344 437 5 887 168
Årets resultat 291 168 457 269

6 635 605 6 344 437

Summa eget kapital och avsättningar 6 635 605 6 344 437

Skulder 
Leverantörsskulder 499 951 96 148
Övriga kortfristiga skulder 10 6 863 350 5 052 090
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 643 635 498 706
Summa skulder 8 006 936 5 646 944

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 14 642 541 11 991 381
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Redovisnings- och värderingsprinciper       
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 
2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2).       
       
Intäktsredovisning       
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bidrag redovisas normalt enligt  
kontantprincipen. Om ett bidrag avser bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna period.    
   
Värderingsprinciper       
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges. Alla belopp i KKR utom not 8.  
     
Avskrivningar       
Tillämpade avskrivningstider, för maskiner och andra tekniska anläggningar, 5 år.      
 
       

EKONOMIBalansräkning

not 2021-12-31 2020-12-31
TILLGÅNGAR

Materiella Anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier 7 67 093 28 800

67 093 28 800

Finansiella Anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 8 50 000 50 000

50 000 50 000

Summa anläggningstillgångar 117 093 78 800

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 738 986 145 776
Övriga kortfristiga fordringar 9 188 305 943 595
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 238 279 235 664

1 165 570 1 325 035

Kassa och bank 13 359 878 10 587 546

Summa omsättningstillgångar 14 525 448 11 912 581

SUMMA TILLGÅNGAR 14 642 541 11 991 381

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget Kapital och Avsättningar
Balanserat resultat 6 344 437 5 887 168
Årets resultat 291 168 457 269

6 635 605 6 344 437

Summa eget kapital och avsättningar 6 635 605 6 344 437

Skulder 
Leverantörsskulder 499 951 96 148
Övriga kortfristiga skulder 10 6 863 350 5 052 090
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 643 635 498 706
Summa skulder 8 006 936 5 646 944

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 14 642 541 11 991 381

EKONOMI
Tilläggsupplysningar till Resultat- o Balansräkningar

Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10)
om årsredovisning i mindre företag (K2).

Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bidrag redovisas normalt enligt
kontantprincipen. Om ett bidrag avser bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna period.

Värderingsprinciper
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges. Alla belopp i KKR utom not 8.

Avskrivningar
Tillämpade avskrivningstider, för maskiner och andra tekniska anläggningar, 5 år.

2021 2020  2021 2020
Not 1 - Nettoomsättning Not 6 - Personalkostnader
Administrativa intäkter 593 1 175 Löner 6818 6647
Samarbetspartners/reklam 640 281 Kostnadsersättningar 24 13
Försäljningsintäkter 2 28 Pensionskostnader 463 491

1 235 1 484 Sociala avgifter 2270 1832
Övriga personalkostnader 91 127

Not 2 - Offentligrättsliga bidrag 9 666 9 110
Region 3 372 1 643
Stat 5 715 6 034 Not 7 - Maskiner och inventarier
Övriga bidrag 5 255 4 754 Ingående anskaffningsvärde 106 70

14 342 12 431 Försäljningar/utrangeringar 0 0
Inköp 57 36

Not 3 - Övriga förbundsintäkter Utgående ackum. ansk.värde 163 106
Hyresintäkter 241 228

Ingående avskrivningar 77 70
Not 4 - Veksamhetskostnader Försäljningar/utrangeringar 0 0
Div inköp 1 962 2 290 Årets avskrivningar 19 7
Lämnade bidrag 1754 470 Utgående ackum. avskrivn 96 77

3 716 2 760
Utgående planenligt restvärde 67 29

Not 5 - Övriga förbundskostnader
Lokalkostnader 860 750 Not 8 - Andelar i koncernföretag
Hyra anläggningskostnader 54 78 Företagets namn
Förbrukningsinv o -mtrl 266 177 Gotl Island Games AB (556867-126 Eget kapital Resultat
Kostnader för transportmed  100 142 49 613 500
Resekostnader 68 60
Reklam & PR 108 26 Antal Kapital Bokfört
Kontorsmtrl & trycksaker 83 52 Innehavets omfattning    andelar andel värde
Tele, post & datorer 338 267 Företagets namn:
Förvaltningskostnader 196 91 Gotl Island Games AB       50.000 100% 50.000
Övriga externa tjänster 4 92
Övriga externa kostnader 49 70 Not 9 - Övriga kortfristiga fordringar

2 126 1 805 Div SDF, projektfordringar m m 188 944
188 944

Not 6 - Personalkostnader
Antal anställda 17 19 Not 10 - Övriga kortfristiga skulder

Personalskatter, löneavsättning 247 374
Resebidrag 2095 1195
Projektmedel 3305 2672
Övriga kortfristiga skulder 1216 811

6 863 5 052

EKONOMI
Tilläggsupplysningar till Resultat- o Balansräkningar

Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10)
om årsredovisning i mindre företag (K2).

Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bidrag redovisas normalt enligt
kontantprincipen. Om ett bidrag avser bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna period.

Värderingsprinciper
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges. Alla belopp i KKR utom not 8.

Avskrivningar
Tillämpade avskrivningstider, för maskiner och andra tekniska anläggningar, 5 år.

2021 2020  2021 2020
Not 1 - Nettoomsättning Not 6 - Personalkostnader
Administrativa intäkter 593 1 175 Löner 6818 6647
Samarbetspartners/reklam 640 281 Kostnadsersättningar 24 13
Försäljningsintäkter 2 28 Pensionskostnader 463 491

1 235 1 484 Sociala avgifter 2270 1832
Övriga personalkostnader 91 127

Not 2 - Offentligrättsliga bidrag 9 666 9 110
Region 3 372 1 643
Stat 5 715 6 034 Not 7 - Maskiner och inventarier
Övriga bidrag 5 255 4 754 Ingående anskaffningsvärde 106 70

14 342 12 431 Försäljningar/utrangeringar 0 0
Inköp 57 36

Not 3 - Övriga förbundsintäkter Utgående ackum. ansk.värde 163 106
Hyresintäkter 241 228

Ingående avskrivningar 77 70
Not 4 - Veksamhetskostnader Försäljningar/utrangeringar 0 0
Div inköp 1 962 2 290 Årets avskrivningar 19 7
Lämnade bidrag 1754 470 Utgående ackum. avskrivn 96 77

3 716 2 760
Utgående planenligt restvärde 67 29

Not 5 - Övriga förbundskostnader
Lokalkostnader 860 750 Not 8 - Andelar i koncernföretag
Hyra anläggningskostnader 54 78 Företagets namn
Förbrukningsinv o -mtrl 266 177 Gotl Island Games AB (556867-126 Eget kapital Resultat
Kostnader för transportmed  100 142 49 613 500
Resekostnader 68 60
Reklam & PR 108 26 Antal Kapital Bokfört
Kontorsmtrl & trycksaker 83 52 Innehavets omfattning    andelar andel värde
Tele, post & datorer 338 267 Företagets namn:
Förvaltningskostnader 196 91 Gotl Island Games AB       50.000 100% 50.000
Övriga externa tjänster 4 92
Övriga externa kostnader 49 70 Not 9 - Övriga kortfristiga fordringar

2 126 1 805 Div SDF, projektfordringar m m 188 944
188 944

Not 6 - Personalkostnader
Antal anställda 17 19 Not 10 - Övriga kortfristiga skulder

Personalskatter, löneavsättning 247 374
Resebidrag 2095 1195
Projektmedel 3305 2672
Övriga kortfristiga skulder 1216 811

6 863 5 052
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Visby den 15 februari 2022        
        
Styrelsen i RF-SISU Gotland        
        
        
        
        
Mats Ladebäck   Mona Snäckerström  Håkan Ericsson  
ordförande   vice ordförande     
        
        
        
        
Fredrik Persson   Monica Hjerp   Christina Westdahl  
        
        
        
        
Tomas Hövling   Mikael Persson   Karin Granath  
        
        
        
        
Bo Ronsten   Bo Johansson     
adj sekreterare, idrottschef   adj kassör     
        
        
        
        
Min revisionsberättelse har avlämnats den 23 februari 2022        

        
        
        
        
Roger Mirchandani        
auktoriserad revisor        
        
        
        
        
Min granskningsrapport har avlämnats den 23 februari 2022        

        
        
        
        
Claes Randlert        
lekmannarevisor        
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Foto: Malin Vinblad sid 1, 14. Roger Björkman sid 3. 

Anders Nyberg sid 4. Segerbergs Media Gotland AB 

sid 28-29. Övriga foton RF-SISU Gotland

Distriktsstämma RF-SISU Gotland 
Distriksstämma torsdagen den 24 mars kl 18.30

Föredragningslista

 1 Fastställande av röstlängd för stämman.  

 2 Val av mötesordförande.  

 3 Val av protokollssekreterare.  

 4 Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll.  

 5 Val av rösträknare.  

 6 Fråga om kallelse till mötet har skett i den ordning 2 kap. 1 § föreskriver.  

 7 Fastställande av föredragningslista för mötet.  

 8  Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning [årsbokslut].  

 9 Revisorernas berättelser.  

 10 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.  

 11 Styrelsens förslag samt inkomna motioner.  

 12 Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för kommande verksamhetsår.  

 13 Val av distriktsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år.  

  (Nuvarande Mats Ladebäck) 

 14  Val av fyra övriga ledamöter för en tid av två år.  

  (Nuvarande Håkan Eriksson, Mikael Persson, Tomas Hövling, Monica Hjerp) 

15  Beslut om att utse en auktoriserad revisor eller godkänd revisor med revisorsexamen  

  med personlig ersättare för en tid av ett år.  

  (Nuvarande Roger Mirchandani ordinarie och Lars Svensson ersättare)  

 16  Val av en lekmannarevisor med personlig ersättare för en tid av ett år.  

  (Nuvarande Claes Randlert ordinarie och Filip Reinhag ersättare) 

 17  Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.  

  (Nuvarande Roger Wärn ordf, Sune Liljeström, Barbro Wettersten) 

 18  Stämman avslutas.
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