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Problem? Hör av dig till jennie.karlson@rfsisu.se
eller mobil 070-250 14 18

Om du ser den här sidan och 
hör musiken, då fungerar allt!

• Gå till på participants, 
klicka på more och 
rename. Skriv in ditt namn 
och SDF 

• Håll mikrofonen avstängd 
såvida du inte ombeds 
sätta på den

• Frågor i chatten



Idrotten och 
energikrisen

Okt-nov 2022



• Energikris, höga elpriser och behov av stödåtgärder. 
- Prioriterad fråga i RF:s och distriktens intressepolitiska arbete.

• Oro bland föreningar och förbund över vinterns elpriser:
- Riskerar ekonomin för föreningar som själva driver 
anläggningar och idrottsytor.

- Hyreshöjningar från kommuner/privata ägare.

- Kommunerna stänger anläggningar, minskar öppettider mm.

- Höjda medlemsavgifter (risk att åter tappa aktiva efter 
pandemin).

Lägesbild



Politiska beslut

• Kommunerna
- Många har aktualiserat frågan på lokal nivå.

- Bilden varierar beroende på kommunernas 
ekonomi, elavtal, hyresformer etc.

- Akuta stöd till utsatta IF.

- Besparingsåtgärder från drabbade kommuner.

• Nytillträdda regeringen
- Inget besked om elstöd i överenskommelsen mellan M, KD, L och SD, 22-10-14*. 

(*Idrottsrörelsen och civilsamhället nämns inte i Tidöavtalet, avsnittet om högkostnadsskydd, 
stöd till energibesparing och sänkta elpriser.)



• RF
- Påtryckningar på regeringen (M, KD, L) + SD.

- Kontakter Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

- Media (nyheter, debatt, kampanj i sociala medier)
mm

• Distrikten
- Kontakter med kommunerna (stormöte i Västra Götaland med tjänstemän, politiker)
mm

• SDF/IF
- Opinionsbildning? (sprid och dela gärna material)
mm

Påverkan



• Idrottsrörelsen behöver bidra till lägre elkostnader och göra det vi kan för att minska 
användandet av el.

• Även om medlemsförbund och idrottsföreningar har olika förutsättningar att spara el 
så kan alla göra något (RF:s tips + checklista).

• Idrottsrörelsen behöver besked från regering och kommuner som säkerställer att 
dyra elpriser inte slår ut idrottsaktiviteterna.

• Efter pandemin – tydligt hur mycket idrotten betyder oavsett ålder och 
ambitionsnivå (fysisk aktivitet, gemenskap).

Budskap



DISTRIKTSSTRUKTUR
UTREDNINGEN



RF-SISU:s reviderade 
basuppdrag
• Förtydligat uppdrag – minskar risken för olika tolkningar

• Utgångspunkter
SF/SDF leder och utvecklar sin idrott och sina föreningar. 
Samhällsnytta skapas genom verksamhet i föreningar och förbund.

• Vägledande principer
Idrottens behov i fokus.

• Uppdragen
Stödja, företräda, leda och samordna – gemensamma frågor.
Bidra till idrottens utveckling genom folkbildning och utbildning.

• Projekt – Uppdrag via VGR/Kommuner etc
Skall följa de vägledande principerna
Skapar direkt eller indirekt föreningsnytta
Finansieras separat



• RF-SISU konsulentens roll i relationen med IF och SDF/SF

• Skall kunna möta föreningarnas behov samt ha med övergripande riktlinjer

• Lokal närvaro 

• Företräda idrotten lokalt

• SF har möjligheten att genomföra synkade aktiviteter i distrikten via 
”Samverkansmodellen”

• Rutin finns när SF skall ansöka om detta

• Tre varianter finns:

1. Konsulentträffar

2. Årlig handlingsplan

3. SF-specifika uppdrag

• RF Riks gör en bedömning om resursfrågan

• Viktigt att detta synkas med vårt arbete med SDF-ansvariga och att SDF blir 
involverade

Samverkansmodell



Översyn av RF-SISU:s distriktsstruktur
• Beslutat på RIM 2021

• Målet med översynen: 
”Presentera väl förankrade förslag med konsekvensbeskrivningar för att 
effektivisera den regionala RF-SISU strukturen för att ge förutsättningar 
för att stödja idrottsföreningarna på ett likvärdigt sätt i hela landet.”

• Områden som ska belysas:
- Organisering och ledning
- Ekonomiska förutsättningar
- Arbetssätt
- Omvärldsspaning och lärande



Tidplan



SLUTRAPPORT FÖRSLAG



Ett utvecklat och synkroniserat samarbete mellan SF och RF-SISU genom att 
samverkansmodellen förstärks och utvecklas genom att

- arbeta aktivt för att inkludera flera SF i samverkansmodellen samt

- uppmana SF att tydliggöra förväntningarna på sina SDF i samverkansmodellen

Leder till

- att förväntningar, ansvar och roller tydliggörs mellan SF/SDF och RF/SISU och dess                   

distrikt samt

- bättre stöd till föreningarna och SDF:en och högre effekt av de resurser som finns 

hos SF och RF-SISU    

1. Samverkan mellan SF/SDF och 
RF/SISU och RF-SISU distrikt



En större förståelse för idrottsrörelsen komplexa organisation och struktur genom att

- öka antalet tillfällen för dialog mellan generalsekreterare i SF och 

distriktsidrottschefer

- erbjuda introduktion om RF/SISU:s uppdrag samt vad RF/SISU kan stödja

SF/SDF/IF med för nyanställda och förtroendevalda på SF samt

- erbjuda stöd till SF för att förtydliga och utveckla SDF.s uppdrag

Leder till 

- bättre nyttjande av befintliga resurser samt

- större möjligheter att nå gemensamt uppsatta mål.



En översyn av RF-SISU distriktens SDF-bidrag

- med ambitionen att förenkla och likrikta det som är möjligt.

Leder till

- en större likriktning i hur stödet till idrottsrörelsen fördelas

- skillnader över landet minskar samt

- en förenklad administration.  



Ett utvecklat ledningsarbete kring mål, styrning och uppföljning inom de 
verksamhetsområden där en likriktning är önskvärd 

Leder till

- större effekt av befintliga resurser för prioriterade områden

- minskade skillnader mellan RF-SISU distriktens stöd till föreningar och SDF samt

- enklare för SF, SDF, och förening att möta och samverka med RF-SISU distrikten 

2. Ledning av RF-SISU distriktens 
arbete som stödorganisation



Stöd till de RF-SISU distrikt som har utvecklingspotential för att 
minska skillnaderna mellan förutsättningarna i RF-SISU distrikten

Leder till att

- resurserna till den regionala och lokala idrotten ökar samt

- skillnaderna i ekonomiska förutsättningar mellan RF-SISU 
distrikten minskar.   



En stärkt relation mellan RS/FS och RF-SISU distriktens styrelser 
och valberedningar

Leder till att

- stödet till IF, SDF och SF blir bättre samt

- ide´utveckling inom ramen för uppdraget för RF/SISU 

3. Förtroendevaldas strategiska ledning 
av idrottsrörelsens stödorganisation



Att tydliggöra att RF-SISU distriktens unika och strategiskt viktigaste roll är att 
företräda den samlade lokala och regionala idrotten samt att förstärka det 
arbetet genom att

- ordna kompetensutveckling, forum och mötesplatser för styrelser och

valberedningar

- skapa mallar och stödjande dokument för påverkansarbete och 
företrädarrollen

- formulera långsiktiga mål för det kommunala och regionala stödet  



Effektivisera arbetet som inte kräver lokal närvaro eller närhet till föreningar, 
kommuner eller regioner.

Leder till att

- resurser kan omfördelas till att stödja föreningar och SDF.

Att fortsätta utreda RF-SISU distriktens geografiska indelning- Lika många eller 
något färre än i dag

Leder till att

- säkerställa en effektiv ledning av RF-SISU distrikten för ett mer likvärdigt stöd till

föreningar och SDF och samtidigt behålla kraften i distriktens unika position att 
företräda 

d  i l  h l k l  id   

4. Strukturell organisering av RF-SISU:s 
arbete



Mentorsprogrammet



Rörelse-
satsning 
i skolan



Rörelsesatsningen i skolan arbetar över hela Sverige i 
våra 19 distrikt. Under 2020 har vi nätverkat med 
cirka 800 skolor i 177 kommuner varav 551 skolor har 
haft ett anpassat stöd utifrån överenskommelser. På 
kartan kan du se var i landet satsningen finns.

Västra Götaland, cirka 100 skolor 



Bakgrund
En studie från Centrum för idrottsforskning (2017) 
visade att endast 44 procent av pojkarna och 22 
procent av flickorna nådde upp till den 
rekommenderade nivån av fysisk aktivitet, vilket är 
sammanlagt 60 min per dag. 

För att komma tillrätta med det här 
samhällsproblemet krävdes en bred kraftsamling 
från flera aktörer. 



Uppdrag
I uppdraget ingår att RF ska kraftsamla för 
mer idrott, rörelse och utveckling av 
rörelseförståelse under skoldagen.

Satsningen riktar sig till alla barn i årskurs    
F till 6, men framför allt de som är minst 
aktiva. 

Under de här åren skapar barn vanor som 
har stor inverkan på deras mående och även 
hälsa senare i livet.



Skolledning & 
personal 



VÅGA

VILL

KAN



SKOLA
SPECIALIDROTTS-

FÖRBUND
LOKALA 

IDROTTSFÖRENINGAR

• Verktyg för att skapa en 
handlingsplan för 
rörelse

• Utbildning av personal

• Inspirationsmaterial för 
rörelse

• Nätverksträffar/
Erfarenhetsutbyte

• Stöd i 
föreningssamverkan 

• Samverkan med det 
lokala föreningslivet

• After school

• Prova-på-aktiviteter 
under skoldagen 

• Idrottens dag (30/9)

• Specialidrottsförbunden 
skapar inspirationsmaterial 
för att skapa rörelseglädje 
inom deras idrott. 

• Material för att sänka 
trösklar till deras idrott.

• Materialet utgår utifrån 
rörelseförståelse där 
barnet ska vilja, våga och 
kunna vara aktivt 
deltagande.
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SF-satsningar
• Boule

• Parasport 

• Konståkning

• Bowling

• Basket

• Korpen

• Badminton

• Skidförbund

• Tennis

• Segling

• Orientering

• Golf

• Ridsport

• Fotboll

• Simförbund

• Ishockey

• Friidrott

• Curling

• Bordtennis

• Skolidrott 



Om föreläsningen:

"Publiken får följa med på min 
personliga resa från låst och rädd 
simmarflicka till Sveriges första 
världsrekordhållare i fridykning. 
Föreläsningen utmanar vår 
traditionella syn på prestation och 
konkurrens och vi dyker in i den 
föreställningsvärld som lägger 
grunden för psykologisk trygghet. 
Föreläsningen lyfter det synsätt som 
vi behöver ha i gentemot oss själva 
och till varandra för att verkligen 
kunna lyckas.

Måndag 14 november 2022

kl 18.00 - 19.30

Estrad Arena, Alingsås

Föresläsning med 
Yamina Enedahl



Tack för ert 
arbete och 
engagemang!
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