
Anteckningar från gruppdiskussioner vid Informationsträff för SDF den 8 mars 2022 
 
Mycket nyttig genomgång om än svårt att ta in alla siffror önskade att man fått ta del av det innan för 
att vara mer förberedd och lättare att ställa frågor, hur ser det ut hos oss som stort distrikt kontra 
andra? Jämförelsetal? 
 
Miljö, Golfen jobbar mycket med det och har tagit till sig stor kunskap om ”naturmiljö”. Den 
sammanlagda miljökunskapen inom idrotten är mycket större och kan utnyttjas mycket bättre om vi 
delar kunskapen inom hela idrotten. Här har RF-SISU en stor mission att utföra. 
 

Analysområde Kommentarer 

1. Effektivisering med stärkt 
lokal närvaro utifrån 
nuvarande struktur 

• SDF:en verkar nöjda med lokala, personliga och kunniga 
kontakter. Verkligheten ser olika ut för olika idrotter.  

• Lokal närvaro är morot och drivet för starkt engagemang 
• Verksamhetskonferenser framgångsnyckel till att stärka 

engagemanget 
• Digital teknik har varit en framgångsfaktor man bör behålla och 

utveckla mer. 
• Förståelse för att geografi kan vara en faktor där det är svårt att 

göra det jämlikt över distrikten 
• När det gäller effektiviseringen att det inte får betyda att 

exempelvis konsulenterna får mer administration utan de ska 
vara operativa lokalt 

• Vi är inte idrottspecifika så vi kan ta med flera idrotter i projekt 
• Glesbygd kontra storstad vilka insatser bör man göra. 
• Föreningen kan eventuellt bli svagare vid för många projekt från 

RF-SISU. 

2. Offentliga anslag • Vi känner till att vår egen org. missgynnas av stl. Så verkar 
SDF:en inte tänka. 

3. Organisering och samverkan 
med  
Specialidrottsförbund (SF) 
och Specialidrotts- 
distriktsförbund (SDF) 

• En positiv syn på konsulenters och RF-SISU:s insatser. Dock 
skillnad på små och stora idrotter. Fotbollens DF får problem 
med att det är många konsulenter att prata med. Bowlingen i 
Bohus är mycket nöjda med sin enda kontakt men förstår också 
att de är extremt känsliga för tex sjukdom eller personalbyte. 

• Det finns en viss osäkerhet på var gränsen går mellan SDF:ets 
och Sisukonsulenternas ansvarsområde. De verkar dock lösas 
genom god kontakt och jobb mot samma mål. 

• De SDF som inte har anställda mer beroende av distriktet 
• Distriktet är mycket viktigt när det gäller utbildning och 

föreningsutveckling, finns i praktiken inte någon som kan göra 
det bättre. 

• Stort behov av samverkan.  
• Nu är det Valår då är det extra viktigt med samarbete för att få 

upp Idrottens frågor på agendan.  
• Kan RF-SISU göra något nu? kriget i Ukraina gör att man tex. 

behöver ta hand om med barn och unga oro angående kriget, 
detta är svårt för föreningen att lösa på egen hand. 

4. Geografisk indelning av         
RF-SISU distrikt 

• Största idrotten (Fotboll) tror att distriktet blir för stort om fyra 
blir en. Större än de allra flesta SF.  

• Bowlingens sju Bohusklubbar skulle kanske må bra av en 
sammanslagning. Nu är deras utveckling mycket beroende av 
sisukonsulenten. 

 
 


