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RF-SISU Västernorrland ska samverka med SF 
och dess regionala organisation där vår uppgift är 
att stödja, företräda, leda och samordna idrottsrö-
relsens gemensamma frågor regionalt och lokalt 
samt bidra till idrottens utveckling genom folkbild-
ning och utbildning.

I vår verksamhetsinriktning för 2022-23 utgår vi, 
liksom övriga distrikt, från det nya basuppdraget 
och samverkansmodellen.  

Utgångspunkten är att det är SF som leder och 
utvecklar sin idrott och sina föreningar och att 
idrottsverksamheten bedrivs av föreningen. 
RF-SISU Västernorrland är en resurs och stöd till 
föreningens utveckling. 
Viljan, kraften och ledningen i utvecklingen 
behöver finnas i föreningen.  

Verksamhetsinriktningen utgår från idrottsrörel-
sens verksamhetsidé:
Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må 
bra och utvecklas under hela livet.

Denna kompletteras av verksamhetsidén för  

Styrning mot mål
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folkbildningsverksamheten:
Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge 
kunskap och kraft åt människors tankar, ideer och 
vilja att utvecklas.

ldrottsrörelsens mål:
• Livslångt idrottande
• Idrottens värdegrund är vår styrka
• Idrott i förening
• Idrotten gör Sverige starkare
Målen hänger ihop och bygger på varandra. För att 
nå målet om livslång idrott i förening behöver 
idrottsrörelsen stärka arbetet med värdegrunden 
och vidareutveckla föreningsidrotten genom att sät-
ta fokus på engagemang och medlemskap. Detta 
kommer att göra Sverige starkare.

Målen ska hjälpa idrottsrörelsen att tillsammans  
prio ritera verksamheten i riktning mot visionen:
Svensk idrott världens bästa.

För att nå målen har idrottsrörelsen tagit beslut om 
fem prioriterade utvecklingsresor. Målen och 
resorna ligger till grund för RF-SISU Västernorrlands 
tvååriga verk samhetsinriktning.

2025

Idrottsrörelsens fem utvecklingsresor 
 
p En ny syn på träning och tävling
p Den moderna föreningen engagerar
p Inkluderande idrott för alla
p Jämställdhet för en framgångsrik idrott
p Ett stärkt ledarskap
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Detta vill RF-SISU Västernorrland  
åstadkomma under 2022-2023
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En ny syn på träning och tävling
• Stödja och samordna SF:s arbete med att se över 

tränings- och tävlingsstrukturer i syfte att fler ska 
få tillgång till goda utvecklingsmiljöer. 

• Stödja SF:s återstartsarbete efter coronapandemin.
• Stödja och samordna SF:s arbete med att öka barn 

och ungdomars delaktighet i att forma verksam-
heten inom förening och förbund. 

• Genomföra idrottsövergripande tränarutbildning-
ar på ett likvärdigt sätt i hela landet.

• Stödja SF/MO att stärka tränare genom utbildning, 
folkbildning och utbildningsmaterial.

 
Den moderna föreningen engagerar
• Aktivt stödja och samordna SF:s arbete med 

utveckling av den moderna föreningen genom 
möjliggörande av ett brett erfarenhetsutbyte.

• Samordna SF:s utvecklingsarbete kring former för 
motionsidrott i förening.

• Genomföra idrottsövergripande föreningsledar- 
utbildning på ett likvärdigt sätt i hela landet.

• Stödja SF:s/MO:s utvecklingsarbete för en stärkt 
medlemsdemokrati genom utbildning och folkbild-
ning.

• Genom folkbildning öka kunskapen i syfte att 
utveckla hållbara föreningar.

 
Inkluderande idrott för alla
• Stödja och samordna SF:s inkluderingsarbete med 

fokus på normer, strukturer och socioekonomiska 
utmaningar i syfte att öka deltagande av under- 
representerade grupper.

• Utveckla kompetensstöd för att stödja idrott för 
personer med funktionsnedsättning.

• Stödja SF i arbetet med att utveckla idrottsverk-
samhet för målgruppen 65+.

• Utveckla kunskap kring och synliggöra behov av att 
fler hållbara anläggningar och idrottsmiljöer 
planeras på kort och lång sikt.

• Genom utbildning skapa förutsättningar för SF:s/
MO:s inkluderingsarbete.

• Genom folkbildning i föreningar öka kunskapen om 
villkor för underrepresenterade grupper att delta  
i föreningens verksamhet.

Jämställdhet för en framgångsrik 
idrott
• Stödja SF:s styrelser och valberedningar i jäm-

ställdhetsarbetet med fokus på jämställdhetsinte-

grering i praktiken.
• Stödja SF i att identifiera och utmana normer kring 

kvinnor, män och icke binära/transpersoner.
• Genom utbildning skapa förutsättningar för SF:s/

MO:s jämställdhetsarbete med fokus på jämställd-
hetsintegrering i praktiken.

• Genom folkbildning i föreningar öka kunskapen 
och medvetenheten om villkor för kvinnor och 
mäns möjlighet att delta i föreningens verksamhet. 

Ett stärkt ledarskap
• Stödja och samordna SF:s arbete med att utveckla 

åtgärder för att skapa trygga idrottsmiljöer.
• Stödja SF i utvecklingen av dess organisation och 

ledning inom elitidrotten.
• Genom utbildning och mötesplatser stödja SF/MO 

att stärka sitt strategiska ledarskap.
• Genom folkbildning i föreningar stärka idrottens 

idé- och värdegrundsarbete.

Övrigt
• Genomföra systematiska dialoger och skapa 

samverkansstrukturer med politiska företrädare 
för  kommuner, Region Västernorrland samt 
intresseorganisationer.  

• Genomföra intressepolitiskt påverkansarbete 
kopplat till de fem utvecklingsresorna.
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Styrning mot mål

Detta vill RF-SISU Västernorrland  
åstadkomma under 2020-2021
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2025
Intäkter: Omsättning 15,3 mkr/år

Ekonomisk plan 2022-2023

Kostnader: Omsättning ca 15,5 mkr/år
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RIKSIDROTTSFÖRBUNDET

Box 890, 851 24 Sundsvall | Tel: 010-476 49 00 E-post: vasternorrland@rfsisu.se
Hemsida: www.rfsisu.se/vasternorrland

RF-SISU Västernorrlands uppdrag
RF-SISU Västernorrland är Riksidrottsförbundet och 
SISU ldrottsutbildarna regionalt i Västernorrlands län, 
med uppgift att stödja, företräda och leda idrotts- 
rörelsen i gemensamma frågor på regional och lokal 
nivå. 

RF-SISU Västernorrland har även i uppdrag att verka  
för och bidra till idrottens utveckling genom folkbildning 
och utbildning. Medarbetarna arbetar i distriktets alla 
kommuner och bidrar till idrottsföreningarnas  
utveckling.

I distriktet finns 591  RF-föreningar med  
verksamhet inom 66 olika idrotter. 

Välkommen att besöka vår webbplats på 
www.rfsisu.se/vasternorrland
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