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Kvällens agenda

18.00 Välkommen Christer

18.05 Valberedningen Jan

18.10 VGR-rapporten – TACK! Abbe

18.15 Årsstämman, struktur Christer

18.20 Distriktsutredningen Christer

18.45 Valfrågorna, inflygning Magnus

19.15 Gruppdiskussioner Samtalsledare

19.45 Avslut



Valberedningens förslag på ledamöter
Sjuhärad

Efter en lång ”karriär” i Idrottsförbundet och RF-SISU lämnar Anita 
Zetterman styrelsen

Som ersättare föreslå valberedningen Sara Eriksson, Borås.

Sara är chef för ridhuset i Borås och VD för Borås Ridhus. Sara har 
också varit professionell ryttare i Sverige och Tyskland.



Valberedningens förslag på ledamöter
Göteborg

Christian Erlandsson lämnar styrelsen pga nytt arbete och flytt till 
Småland.

Som ersättare föreslå valberedningen Bert Andersson, Göteborg.

Bert är ordförande för Göteborgs Fotbollsförbund samt vice 
ordförande i Svenska Fotbollsförbundet. Bert är fotbollens 
representant när det gäller översyn och RF-SISU:s distriktsstruktur.



Valberedningens förslag på ledamöter
I övrigt föreslår valberedningen omval för ordförande 
Christer Östholm samt ledamöterna 
Kristina Engberg, Göteborg, 
Mats Blom, Fyrbodal och 
Per Ekberg, Skaraborg.



Valberedningens förslag på 
lekmannarevisorer
Ordinarie Lekmannarevisorer:

Carl-Erik Johnsson, Borås
Inger Nilsson, Skövde

Suppleanter:

Konrad Dahl, Ulricehamn
Lillemor Rönnbrandt, Uddevalla



Valberedningens förslag till svar på 
motion
Valberedningen yrkar avslag på motionen från Skepplanda BTK.

Huvudsakliga skäl:

- En av Sveriges största idrottsorganisationer
- 100 anställa och en omsättning på ca 120.000.000 kr. 
- Kan liknas vid ett större företag
- Avsätta ca 5 – 10 timmar i veckan utöver styrelsemöten
- Ligger i linje med jämförbara idrottsrörelser
- Ny tid kräver nya lösningar och rätt kompetens



VGR-rapporten - Uppdraget

• Sammanställning av enkäten är klar

• Rapporten skickades in 1 april till VGR

• Svarsfrekvensen 84 av 94 

• Pandemin påverkar!

• Ger bra underlag för jämförelse framåt

• Imponerande rapport!

• Skickas ut tillsamman med bilagor



Region in movement

Region in movement är en satsning för att förbättra rörelseförståelsen och öka den 
fysiska aktiviteten hos barn och unga. 

Vi ser rörelseförståelse som ett viktigt verktyg för att utveckla idrotten i linje med Strategi 
2025 och för att uppmuntra till livslångs idrottande. 

Vi vill också stärka samverkan med andra samhällsaktörer, få fler att applicera 
rörelseförståelse inom ramen för sin verksamhet samt bidra inom fler arenor. För att öka 
rörelseförståelsen hos alla våra barn och unga måste vi hjälpas åt!

Vad är Region in 
movement?

Hur finansieras 
projektet?

Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen. 

En satsning för ett mer rörelserikt samhälle

Hur påverkar det oss 
just nu?

Under maj erbjuder vi er som SDF och idrottsföreningarna i Västra Götaland 
kostnadsfria föreläsningar inom rörelseförståelse. 



Utveckling av idrotten/verksamheten 
med hjälp av Physical literacy

Föreläsning och nätverksträff
Praktiska exempel från olika idrotter 

Dag: Måndag 2 maj
Tid: 15 - 17
Plats: Hotel the Weaver, Göterborgsvägen 91 
i Mölndal
Målgrupp: Specialdistriktsförbund

Physical literacy med Dean 
Kriellaars

Dag: Måndag 2 maj
Tid: 18 – 20 (fika från 17.30)
Plats: Hotel the Weaver, Göterborgsvägen 91 i 
Mölndal
Målgrupp: Idrottsföreningar, skolor

Introduktion i physical literacy och hur vi 
använder metoden i praktiken 



Årsstämman 20/4 

17.00 Mat

17.45 Förhandlingarna inleds

19.15 Förhandlingarna avslutas

19.30 Föreläsning Nils van der Poel



Direktiv 
Syfte

• Stärka den lokala närvaron

• Effektivisera

• Lära

Mål

• Likvärdigt stöd utifrån 
basuppdraget

Områden

• Organisering och ledning

• Ekonomiska förutsättningar

• Arbetssätt

• Omvärldsspaning och lärande 



Nyckelbegrepp
Lokal närvaro

Genomförs bäst på plats 
genom fysisk närvaro, 

• som företrädare 

• stöd till förening

Effektivisering 

Öka möjligheten till arbete som 
kräver lokala närvaro. 

Resurser som inte används till 
lokal närvaro ska minska. 

Likvärdighet

Utgår föreningens och SDF:s 
perspektiv, alltså ett nerifrån 
och upp perspektiv.

Gemensamt förhållningssätt 
och arbetssätt i arbetet med 
idrottsföreningar och SDF.

Nås inte genom monetära eller 
kvantitativa mätetal.



Utgångpunkter
Likvärdighet

Lika men olika
Distrikts-

översynen –
delrapport 1 (jan 

2022)

Basuppdraget & 
Samverkans-

modellen
Styrdokument

Förhållningssätt 
och arbetssätt

Relationella
aspekter



Samtal om 
likvärdighet 17 mars
Verksamhetschefer
Kontinuitet, förståelse, återkopplande, 
välvillig, förtroende, relationer, retorik, 
transparens, välvillighet, tillit, förväntningar, 
dialog, inlyssnande, dörröppnande, 
tillsammans, ömsesidighet, tydlighet, lärande, 
prestigelöshet, ödmjukhet, vilja, inställning, 
samma planhalva, erfarenhetsutbyte, 
engagemang, kommunikation, uthållighet, 
trovärdighet, nyfikenhet, lokalkännedom, lokal
närvaro, ja-sägar-attityd, mandat långt ut, 
tillgänglighet, tydliga roller, gemensamma
mål, självklart – vi-klart, hjälpa



SDF och 
idrotts-

förening

Likvärdighet RF-SISU distrikten



Intressepolitik



”RF-SISU distriktets påverkansarbetet inrikta mot sakområden där idrotten inte klarar att nå sina 
mål på egen hand, utan behöver hjälp från andra aktörer.”

Syfte: I samverkan med andra samhällsaktörer skapa goda förutsättningar för idrottsrörelsen.

Mål: Säkra befintligt och utökat stöd till idrottsrörelsen.

Plan: Styrelsen har beslutat om prioriterade frågor och en plan fram till valet 11 september.

Genomförande: RF-SISU (ihop med SDF, IF) 

Hur kan vi kroka arm och påverka politiken?

Fördjupa i gruppsamtal

Företräda och påverka



Valet 2022

1. Coronakrisen: Återstart och 
återhämtning för idrotten

2. Tillgång till 
idrottsanläggningar 

3. Idrottsrörelsens 
betydelse för folkhälsa och 

inkludering

– Idrottsrörelsens prioriterade frågor



1. Återstart och återhämtning
– Det behövs förstärkt ekonomiskt stöd till idrotten 
för att hantera följdverkningarna av corona

• Kris (ekonomi, aktivitetsnivåer och engagemang).

• Vissa föreningar/idrotter har klarat sig bättre, men de 
flesta har haft det tufft.

• Problemen försvinner inte över en natt.

• Risk för påtagligt negativa effekter på folkhälsan.

• Samhällets krisstöd under pandemin var mycket viktigt 
(stat, regioner, kommuner m.fl.*).

• Föreningar behöver hjälp från offentlig sektor flera 
år framöver att laga de revor som uppstått. 



2. Tillgång till idrottsanläggningar
– Det behövs resurser och planering för fler och bättre anläggningar 
och idrottsmiljöer

• Samband mellan tillgången till idrottsanläggningar och befolkningens motionsvanor. 
God tillgång = mer aktivitet!

• Det händer att föreningar tvingas säga nej till aktiva eller ställa dem i kö på grund av 
anläggningsbrist. Ännu vanligare är att barn och unga får begränsat med träningstid.

• Samhällsutvecklingen leder till utmaningar i anläggningsfrågan.

• Låt idrotten få plats i stadsplaneringen i ett tidigt skede.

• Nyinvesteringar och underhåll måste prioriteras.

• Kommunerna har sedan länge tagit ett stort ansvar för anläggningsfrågan. Det 
hoppas vi att de vill fortsätta med.



3. Idrottsrörelsens betydelse 
för folkhälsa och inkludering
– Det behövs särskilda satsningar till områden/grupper 
med lågt deltagande i idrott – i stad och land

• Utmaningar till följd av segregation och ojämlikhet: Fysisk 
och psykisk ohälsa, utanförskap, kriminalitet och otrygghet...

• Sambandet mellan socioekonomisk status och folkhälsa.

• Idrott i förening erbjuder rörelse och möten över gränser.

• Föreningsidrottens stora utmaning (”idrottssvaga områden”).

• För att vända utvecklingen krävs extra resurser.

• Föreningarnas kärnverksamhet har potential att skapa 
samhällsnytta (folkhälsa, inkludering och trygghet).



– Exempel på goda effekter som kommer när människor idrottar i förening

• Personer som idrottar är friskare, begår färre brott och dricker mindre alkohol. 
Det gör samtidigt att den ekonomiska belastningen på samhället minskar.

• Unga som idrottar har lägre risk att drabbas av depression och 
psykosomatiska symptom som magont, huvudvärk med mera.

• Skolprestationer påverkas positivt.

• Idrotten lockar många unga med utländsk bakgrund och ger en upplevelse av 
gemenskap och meningsfull fritid.

• Äldre som idrottar minskar risken för demens. Gemenskapen inom 
föreningsidrotten kan bryta isolation och känslor av ensamhet.

• Det ideella arbetet inom den svenska idrottsrörelsen motsvarar ett 
värde på 20 miljarder kronor per år.

Idrottens samhällsnytta



• Vad är prio för er idrott när det gäller stöd från kommunerna och samhället i övrigt?

• Hur kan det giftas samman med RF:s prioriteringar – så att idrotten i Västra Götaland kommer 
med ett samlat budskap i valrörelsen?

• Hur kan er idrott (SDF och IF) vara med och påverka / skapa opinion regionalt och lokalt?

Diskussionsfrågor



Period: 
- April – 10 september (men företrädesvis Q2, fram till semestern)

RF-SISU:s arbete:
- Lokala team (anställda och förtroendevalda)
- Möten med politiker, tjänstemän m.fl. (lokalt och regionalt)
- Opinionsbildning & kampanj (press, radio, sociala medier)

Vår önskan till SDF och IF: 
- Våga ta plats i det politiska samtalet 
- Engagera drivna idrottsmänniskor
- Gemensamt budskap från idrotten

Nu kör vi!

Genomförande



1. Material
- ”Budskap och argument” (kommer med dokumentationen efter mötet)

2. Kontakt
- Lokal idrottskonsulent eller er SDF-kontakt
- Styrelseledamöter (från er delregion)
- Magnus Pettersson, intressepolitisk kommunikatör
0709-26 58 78  |  magnus.pettersson@rfsisu.se

RF-SISU som stöd

https://www.rfsisu.se/vastragotaland/Omoss/Kontaktaoss/Personal/varaidrottskonsulenter/
https://www.rfsisu.se/vastragotaland/Omoss/Kontaktaoss/Distriktsstyrelsen/
mailto:magnus.pettersson@rfsisu.se


Kommande möten
20 april

Årsmöte



Tack för ert 
arbete och 
engagemang!
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