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RF-SISU Västra Götalands 
verksamhetsplan 2022-2023
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RF-SISU Västra Götaland ska till varje stämma föreslå en tvåårig verksamhetsplan för de 
nästkommande åren. Som grund för denna plan ligger en central verksamhetsinriktning 
från Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna med mål mot 2025, som antogs på 
Riksidrottsmötet 2021.  

Verksamhetsplanen utgår från RF-SISU distriktens basuppdrag och Riksidrottsförbundets 
verksamhetsidé ”Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under 
hela livet” samt Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsidé ”Vi erbjuder 
folkbildning i idrottsöfreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och 
vilja att utvecklas”, som ger styrelsen ledning för att styra, leda och prioritera verksamheten.  

Riksidrottsmötet 2015 fattade beslut om gemen-
samma mål för idrottsrörelsen 2025 (Strategi 2025). 
De strategiska målen ska hjälpa idrottsrörelsen att 
tillsammans prioritera verksamheten i riktning mot 
visionen; Svensk idrott, världens bästa – visionen för 
svensk idrottsrörelse samt Idrottsrörelsens folkbild-
ning, världens bästa! – visionen för vår folkbildning,  
men anger inte hur verksamheten ska bedrivas för 
att nå målen. 

I denna verksamhetsplan anges de fokusområden 
som RF-SISU Västra Götaland särskilt ska priorite-
ra i arbetet under 2022-2023. I dessa fokusområden 
ingår de fem utvecklingsresor som tagits fram och 
beskrivs i den strategiska planen för idrottsrörelsen 
2022-2025. 

Tillsammans med utvecklingsresorna finns även 
fem andra prioriterade områden, för att nå de 
övergripande gemensamma målen 2025. Detta följs 
sedan upp i en verksamhetsberättelse. 

RF-SISU:s uppdrag
RF-SISU Västra Götaland är Riksidrottsförbundet 
och SISU Idrottsutbildarna regionalt i Västra 
Götaland, med två tydliga uppdrag: Idrott och 
Folkbildning. 

Vårt uppdrag är att stödja, företräda, leda och 
samordna idrottsrörelsen i gemensamma frågor på 
regional och lokal nivå samt verka för och bidra till 
idrottens utveckling genom folkbildning och 
utbildning i idrottsföreningar och specialidrotts- 
distriktsförbund.

Vi är en resurs för förbundens utveckling av sin 
idrott och sina föreningar, genom att vara lokalt 
närvarande, möta och stödja föreningarna med 
anpassade insatser samt fördela och följa upp 
ekonomiskt stöd i linje med idrottsrörelsens 
målsättning.  

Utgångspunkter för uppdraget
• Specialidrottsförbund (SF) leder och utvecklar  

sin idrott och sina föreningar.

• Idrottsverksamheten bedrivs av föreningar.

Vägledande principer för uppdraget
• RF-SISU utför de uppgifter där vi är den mest 

lämpade organisationen för ändamålet, dvs där 
den största samlade effekten uppnås om det är 
RF-SISU som utför arbetet. I övrigt utförs 
uppgifterna av SF och föreningar. 

• RF-SISU stödjer utveckling i idrottsspecifika 
frågor i samverkan med förbund och föreningar.  

• RF-SISU samordnar och erbjuder idrottsövergri-
pande verksamhet.

• RF-SISU erbjuder och genomför folkbildning i 
samverkan med föreningar och förbund.

• RF-SISU utgår från föreningens behov och möter 
dem med anpassade insatser. SF:s styrdokument 
används i verksamheten.

• RF-SISU är en resurs och stöd till föreningens och 
förbundens utveckling. Viljan, kraften och 
ledningen för utveckling behöver dock finnas 
inom föreningen/förbundet.
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Idrottsrörelsens strategi 2025
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 samhälls- 

aktör.

3

RF-SISU Västra Götalands vision är att bli 
“Europas bästa idrottsregion” 

Med bästa idrottsregion menar vi att vi ska 
vara den ledande regionen. Ledande innebär 
att vi leder och går före (inte följer efter) i 
utvecklingen av idrotten i enlighet med 
uppsatta mål år 2025.

Effektmål
RF-SISU Västra Götaland har enats om att arbeta utifrån tre effektmål i varje  
utvecklingsresa. De beskriver vad vi vill att våra insatser ska generera indirekt och/eller  
långsiktigt, vilken anledningen är till att vi gör det vi gör.

Effektmål 1
Idrotten stannar längre hos ungdomarna och skapar ett livslångt intresse
Genom detta kommer vi skapa ett positivt beteende hos fler barn, ungdomar, vuxna och pensionärer att  
verka inom idrottsrörelsen.

Effektmål 2
Det är lättare att vara engagerad i idrotten
Anpassade system, strukturer och stöd underlättar för fler engagerade.

Effektmål 3
Fler upplever idrotten som en attraktiv och trygg miljö
Idrottens samhällsnytta är känd för alla. I idrotten känner vi trygghet, trivsel och utvecklas.

Idrottsrörelsens värdegrund
• Glädje och gemenskap
• Demokrati och delaktighet
• Allas rätt att vara med
• Rent spel
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Utvecklingsresor 
mot 2025
Samhället förändras i allt snabbare takt och den svenska idrotts- 
rörelsen befinner sig mitt i det spännande förändringsarbetet enligt 
Strategi 2025 där vi vill öppna upp och välkomna fler till vår idrotts- 
rörelse. 

Idrotten har beslutat att utgå från fem verksamhetsmål som har  
identifierats under svensk idrotts strategiska arbete. De benämns  
som utvecklingsresor eftersom varje resa är en långsiktig strävan  
mot de övergripande målen 2025. 

RF-SISU Västra Götaland har valt att arbeta utifrån fokusområden 
där varje utvecklingsresa ingår tillsammans med fem andra prioritera-
de områden, som är viktiga för att lyfta idrottsrörelsen i vårt distrikt. 

För att nå målen använder vi oss av folkbildningen som metod i vårt 
arbete på vägen mot Strategi 2025. 

Utifrån idrottsrörelsens önskade läge 2025 och de fyraåriga insatser 
som beskrivs i den strategiska planen, följer här en beskrivning av de 
fokusområdena som RF-SISU Västra Götaland särskilt prioriterar 
under 2022-2023.
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 1 En ny syn på träning och tävling
Vi ska ha en idrott för alla oavsett ambition, ålder och prestationsnivå. Träning och 
tävling ska vara meningsfull på lång sikt, samtidigt som vi mår bra, har roligt och 
utvecklas hela livet.

Fokusområden 
2022-2023

 2 Inkluderande idrott för alla
Vi ska arbeta för att alla ska känna sig hemma i en idrott, som är bättre anpassad för 
olika människors förutsättningar.

 3 Jämställdhet för en framgångsrik idrott
Vi ska arbeta för att en jämställd idrott är en självklarhet, både för att det är rättvist 
och att forskning har visat att en jämn könsfördelning höjer kvaliteten för alla. Kvinnor 
och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Under 2022 kommer 
vi ansöka om medlemskap i nätverket EPOS. Ett nätverk som eftersträvar en jämställd 
idrott och vill öka antalet kvinnliga ledare på elitnivå. 

 4 Ett stärkt ledarskap engagerar
Vi ska se till att duktiga utbildade ledare ser individen och ger alla ett gott bemötande. 
Fokusera på glädje och utveckling.

 5 Skapa förutsättningar för det  
ideella arbetet i förening
Vi ska göra idrotten till en bättre arbetsgivare och underlätta föreningens 
administration. Ökad kontinuitet i styrelsearbetet och fler anställda, så att 
ideella ledare kan vara ideella – mer tid i verksamheten. 
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Den moderna föreningen engagerar
Vi ska med hjälp av folkbildningen som metod stödja föreningars värdegrunds- och 
förändringsarbete. Det ska vara enkelt och välkomnande att engagera sig oavsett 
bakgrund, ålder, kön eller andra förutsättningar. 

 6 Möta den ökade kommersialiseringen
Vi ska arbeta för att öka föreningarnas egenvärde, så att de blir bättre rustade  
att möta den ökade kommersialiseringen, både hot och möjligheter, utifrån 
deras ideella uppdrag.

 7 Hållbar idrott
Vi ska arbeta utifrån ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

 8 Tillgänglighet för idrott
Vi ska verka för att träningstider är rätt anpassade för rätt åldersgrupp vid fördelning-
en av tider. Vi arbetar för att fler ska ges möjlighet till multiidrottande och skapa 
samsyn mellan idrotterna. 

 9 Politisk påverkan för bättre  
förutsättningar och fler anläggningar
Vi ska driva det idrottspolitiska arbetet för idrottens bästa, för en ökad folkhälsa,  
inkludering och fler anläggningar. 

Utifrån ovan fokusområden och våra tre  
effektmål i varje utvecklingsresa får vi 
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RIKSIDROTTSFÖRBUNDET

Mejerigatan 1, 412 76 Göteborg

vastragotaland@rfsisu.se  •  rfsisu.se/vastragotaland


