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Kvällens agenda
• Inledning och aktuella frågor – 20 minuter

• SDF gruppen, Redovisning av aktiviteter – VGR – 20 minuter

• Idrottens utbildningar – 15 min

• Paus 5 min

• Information inkl gruppdiskussioner 1 timma 
ꟷ Hur kan arbetet med våra delregionala råd förbättras som stöd till föreningslivet?"

• Kommande möten

• Avslut 



Idrottens Spel
• RF-SISU har avvecklat verksamheten

• Förutsättningar fanns inte för en frivillig likvidation av Idrottens Spel

• Ansökan om konkurs lämnades in 29 december 2021

• Styrelsen kan nu fokusera på kärnverksamheten



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



Samverkansmodell 
• 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



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



• Delbetänkande har presenterats (skickas till er efter mötet)

• Fördjupad dialog på infoträff i mars.



”Påverkansarbetet inriktas mot sakområden där idrotten inte klarar att nå sina mål på egen hand, 
utan behöver hjälp från andra aktörer.”

• Styrelsen har beslutat om prioriterade frågor och en plan (information skickas till er efter mötet).

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

Mål: Säkra befintligt och utökat stöd till idrottsrörelsen.

Genomförande: RF-SISU, SDF, IF (Hur kan vi kroka arm och påverka politiken?)

• Fördjupad dialog på infoträff i april.

Valet 2022 – Påverkansarbete 



RF-SISU Västra Götalands prioriterade frågor inför valet 2022.

1. Återstart av idrotten efter corona

2. Tillgång till idrottsanläggningar

3. Idrottsrörelsens betydelse för folkhälsa och inkludering

* Samtliga frågor går i linje med RF:s prioriteringar. Distriktsstyrelsen väljer att också förstärka idrottens betydelse för 
”inkludering” (tillägg fråga 3). 

Prioriterade frågor



SDF gruppen skickar med….
Varje SDF har en kontaktperson hos oss!

• Vet du inte vem det är? Kontakta någon av oss!

Exempel på vad vi stöttar med:

• Utvecklingsarbeten, styrelser, kommittéer

• Utv. av förbundsaktiviteter, föreningsaktiviteter

• Föreningsbesök tillsammans

• Fortbildning/ utbildning



Det utökade uppdraget till idrotten 
från Västra Götalandsregionen

Det är dags för oss alla att återrapportera vad vi tillsammans gjort för 
aktiviteter som bär mot de 5 målen under 2021.

Några av punkterna redovisar ni som SDF och några tar vi fram från våra 
system.

All redovisning ska vara sammanställd och inskickad till VGR den 1 april

Er redovisning ska vara oss tillhanda senast den 10 mars

Visar formuläret

Frågor?



Delregionala idrottsråd 

Bakgrund

• Startades vid samgåendet 2018 (tidigare Västergötland och Västsvenska)

• ”Skapa engagemang och möjlighet till inflytande”

• 15-20 företrädare inom varje delregion från idrott och andra delar av samhället

• Referensgrupp och kontaktyta direkt till RF-SISU:s styrelse

• Möjlighet att påverka verksamhetsplanerna inom delregionen

• Är ett komplement till SDF-träffar och SDF-konferenser



Utfall hittills

• Fungerar ej som det var tänkt

• Väl i rummet bra diskussioner

• Vi har satt agendan, inte målgruppen

• Kontinuitet saknas

• Mycket basinformation och ”börja om från början”

• Mål/Verksamhetsplaner är redan satta

• 3-5 gånger per år upplevs för mycket



Förslag – ny form

• Två träffar årligen
- Maj/Juni – efter årsmöte/RIM (digitalt eller fysiskt)
- Höst – Temamöte (fysiskt)

• Målgrupp/Urval
- Öppet forum för IF, SDF, kommuner etc
- Ej fasta medlemmar
- Vi kan ”handplocka” och bjuda in lämpliga representanter
- Vi utgår från de som är med idag

• Syfte
- Ge styrelsen bra input för att kunna fatta beslut
- Företräda, Lyssna
- Föreningsperspektivet på gräsrotsnivå
- Tidigt ”spana” inför kommande strategier.

• Behöver stadgarna ändras? 



Frågor för gruppdiskussioner

• Hur ser ni på förslaget till ny inriktning?

• Vilka målgrupper skall prioriteras?

• Hur skall vi synka med SDF-samverkan?

Gruppdiskussion



Kommande möten
8 mars

Tema ”Distriktsöversynen”

5 april

Tema ”Valet 2022”



Tack för ert 
arbete och 
engagemang!
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