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Förord
Idrottsrörelsens förändringsresa mot målen i Strategi 2025 
har fortsatt med oförminskad kraft under 2019. Med en 
livslång och välkomnande idrott i fokus har vi gjort mängder 
av insatser inom utvecklingsresorna inkludering, jämställdhet, 
modern förening, ledarskap och att skapa en ny syn på träning 
och tävling. I den här verksamhetsberättelsen presenterar vi 
ett axplock av insatser som gjorts under året.

För att utveckla idrotten behöver vi tänka nytt och vi behöver 
tänka tillsammans. Bland våra ideella idrottsledare i idrotts-
föreningar och förbund finns klokskap och förändringsvilja, 
men det ligger också utmaningar i att det ibland är enklare 
att fortsätta bedriva verksamheten som man alltid har gjort. 
Gamla hjulspår behöver ersättas med nya, som möjliggör för 
fler att vara med. Här har våra idrottskonsulenter en nyckelroll 
i att entusiasmera och stödja föreningarnas utveckling. Med 
kunskap och kreativa inspel hjälper vi till att leda förändrings-
resan framåt. En resa som vi märker har börjat ge resultat då vi 
ser att nya initiativ tas för att modernisera verksamheten i både 
föreningar och förbund.

Under året har vi också gjort insatser för att stödja arbetet 
med trygga idrottsmiljöer. 2019 var det första året med en 
Idrottsombudsman och en visselblåsarfunktion på Riksidrotts-
förbundets kansli. Tillsammans med Norrbottens Idrotts-
förbunds sakkunnige i barnidrott är det nu säkerställt att 
föreningarna har någonstans att vända sig när något inte står 
rätt till. 

En ny enkätundersökning bland Sveriges kommuner visar 
på brister i kommunernas planering för att framtidssäkra 
tillgången till idrottsanläggningar och idrottsytor. Sverige 
har Nordens mest inaktiva barn där bara 22 procent av 

flickorna och 44 procent av pojkarna i 10–15-årsåldern når 
de rekommenderade nivåerna av daglig fysisk aktivitet. Som 
företrädarorganisation för föreningsidrotten i Norrbotten 
arbetar vi för att öppna upp för en fördjupad dialog med 
politiker och tjänstepersoner kring de lokala behoven av 
anläggningar och miljöer för idrott. Ska vi kunna erbjuda idrott 
för alla hela livet behöver vi någonstans att vara.

Norrbottens Idrottsförbund strävar efter att positionera 
den norrbottniska idrottsrörelsen som en än tydligare 
samhällsaktör. Idrottsrörelsen ger mer än bara träning. Vi ger 
ett sammanhang, vi skapar mötesplatser över gränser – något 
som vårt samhälle behöver mer än någonsin.  Opinionsbildning 
är ett av Norrbottens Idrottsförbunds viktigaste uppdrag. 
I möten med beslutsfattare, i debattartiklar och på sociala 
medier synliggör vi det värde som länets alla ideella krafter 
bidrar med till den regionala utvecklingen och folkhälsan.

Under 2019 har vi gått i mål med sammanläggningen av 
Norrbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna till 
en juridisk person. Från och med den 1 januari 2020 heter 
vi RF-SISU Norrbotten. Sammanläggningen görs främst för 
att förenkla vår administration och kommunikation. Den nya 
gemensamma organisationen kommer fortsatt att ha två tydliga 
uppdrag, ett idrottsuppdrag och ett folkbildningsuppdrag.

Årsstämman i april 2020 blir ett historiskt ögonblick. Då lägger 
vi formellt SISU Idrottsutbildarna Norrbotten till handlingarna 
och fortsätter med full kraft framåt i vår nya skepnad, RF-SISU 
Norrbotten - Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna 
regionalt i Norrbotten, med uppdrag att stödja, företräda, 
utbilda och utveckla idrottsföreningarna i länet.

Leif Nordström, ordförande
Carina Winsa, vice ordförande
Eiie Mikaelsson, ledamot
Niklas Olsson, ledamot
Ulrika Åström, ledamot
Per Åström, ledamot
Gunnel Mörtlund, ledamot
Monica Johansson, ledamot (avgått)
Christian Berglund, ledamot (avgått)

Norrbottens Idrottsförbund samverkar med SISU 
Idrottsutbildarna. Distriktsidrottschef Katarina 
Halvardsson är ansvarig för båda organisationernas 
gemensamma kontor. Huvudkontoret finns på 
Kronanområdet i Luleå och lokalkontor finns i Piteå och 
Gällivare. 

Från och med den 1 januari 2020 kommer båda 
stödorganisationerna att läggas samman till en 
organisation, RF-SISU Norrbotten. Kärnverksamheten 
påverkas inte av sammanläggning utan syftar till 
att förenkla och effektivisera den administrativa 
hanteringen. Den nya organisationen kommer fortsatt ha 
två tydliga uppdrag; idrott och folkbildning. 

Resan mot framtidens idrott fortsätter

Leif Nordström
Ordförande

Katarina Halvardsson
Distriktsidrottschef 

Norrbottens 
Idrottsförbund är 

Riksidrottsförbundets 
regionala organisation, med 
uppdrag att stödja, företräda 
och leda den norrbottniska 

idrottsrörelsen.

Specialidrottsdistriktsförbunden (SDF) med sina 
respektive idrottsföreningar är medlemmar i Norrbottens 
Idrottsförbund. 62 idrotter som är anslutna till 
Riksidrottsförbundet har verksamhet i Norrbotten. Flera 
SDF har verksamhetsområden som sträcker sig över 
flera län. I Norrbotten finns 662 föreningar med 882 
sektioner samt 12 registrerade Korpföreningar.

Våra medlemmar

Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och 
utvecklas under hela livet.

Verksamhetsidé

Alla ska ha lika möjligheter att idrotta oavsett ålder, kön, 
etnicitet, sexuell läggning eller trosuppfattning.

Den svenska idrottsrörelsen följer FN:s konvention om 
de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barns 
rättigheter (Barnkonventionen) och FN:s internationella 
konvention om rättigheter för personer med funktions-
nedsättning.

Idrott för alla hela livet

Styrelse

Samverkan med 
SISU Idrottsutbildarna

• Glädje och gemenskap
• Demokrati och delaktighet
• Allas rätt att vara med
• Rent spel

Värdegrund

Svensk idrottsrörelse – världens bästa

Vision

Vi är ett stöd för Norrbottens idrottsrörelse
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Inom idrottsrörelsen pågår ett omfattande förändrings-
arbete — Strategi 2025. 2015 beslutade idrottsrörelsen 
gemensamt om nya mål och 2017 tillkom de utvecklingsresor 
som ska hjälpa oss att nå dem. Det stora målet med resorna 
är att alla som vill ska kunna idrotta hela livet i föreningar 
med fokus på glädje och utveckling. Även om utmaningarna 
är många har engagemanget och förändringsviljan varit stor. 
Idrottsrörelsen har tagit sina första steg mot 2025. På vissa 
områden går det redan att skönja en positiv trend, men 
rörelsen har fortfarande ett stort och viktigt arbete framför sig. 

Målen mot 2025 ska hjälpa idrottsrörelsen att tillsammans 
prioritera verksamheten i riktning mot visionen, ”Svensk idrott 
– världens bästa”. De fyra övergripande målen är:

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 inter-
       nationellt. 

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 samhällsaktör. 

Målen bygger på varandra. För att nå målet om livslång idrott 
i förening, behöver svensk idrottsrörelse stärka arbetet med 
värdegrunden och vidareutveckla föreningsidrotten genom att 
sätta fokus på engagemang och medlemskap. Sammantaget 
kommer det att göra Sverige starkare. De tvååriga verksam-
hetsinriktningarna utgår från den strategiska planen och målen 
2025.

En ny syn på träning och tävling
2025 är målet att alla får plats att idrotta i idrottsrörelsen 
utifrån sina villkor oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå 
eller andra förutsättningar. Träning och tävling utformas så 
att utövaren mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet. 
Ledarskapet fokuserar på glädje och prestation snarare än på 
resultat. Utveckling av rörelseförståelse gör att fler får fysiska 
förutsättningar att idrotta mer. Det ger fler utövare totalt sett 
och även fler internationella medaljer.

Den moderna föreningen engagerar
2025 är målet att idrottsrörelsen tar vara på människors 
engagemang och inspirerar till delaktighet. Medlemskapet är 
moderniserat. Det är enkelt och välkomnande att engagera 
sig oavsett bakgrund, ålder, kön eller andra förutsättningar. 
Människor vill engagera sig och är stolta över att vara en del 
av sin förening och av idrottsrörelsen. Föreningen har antagit 
nya former där grunden är människors vilja att vara med och 
bidra i föreningen.

Inkluderande idrott för alla
2025 är målet att alla i olika åldrar och med olika förutsättningar 
och bakgrund känner sig välkomna till idrottsföreningen. 
Träningen utvecklas efter individens kapacitet, vilket utvecklar 
rörelseförståelse. 2025 speglar medlemmarna i idrottsrörelsen 
befolkningen i Sverige. Möjligheten att träna, tävla och 
engagera sig i en förening är inte beroende av individens 
ekonomiska förutsättningar eller var du bor.

Jämställdhet för en framgångsrik idrott
2025 är målet att idrottsrörelsen är jämställd. Möjligheterna 
är lika för alla oavsett kön, att utöva och leda idrott. Idrotten 
utformar verksamheten så att den ger alla som deltar en 
trygg gemenskap. Män och kvinnor har lika stort inflytande 
i beslutande och rådgivande organ. Arbetsformer och 
fördelning av uppdrag utformas så att män och kvinnor har 
lika stora möjligheter att medverka. Idrottsrörelsen tillämpar 
jämställdhetsintegrering i sin verksamhet.

Ett stärkt ledarskap 
2025 är målet att idrottsrörelsen har ett starkt ledarskap i alla 
delar av organisationen. Tränare, ledare och förtroendevalda 
leder enligt idrottsrörelsens värdegrund. Ledarskapet är 
individanpassat och förutsättningarna för att vara idrottsledare 
är anpassade efter olika individers livssituation. Samtal om 
utveckling, normer och värderingar är levande i föreningar 
och förbund. Att ha varit idrottsledare är en stark merit och 
idrottsrörelsen är Sveriges ledande ledarskola.

Övergripande mål Utvecklingsresor för att nå målen

På Riksidrottsmötet i maj 2017 
beslutade stämman om fem 
utvecklingsresor som idrotten måste 
fokusera på för att nå målen för Strategi 
2025. De kallas utvecklingsresor 
eftersom det är en långsiktig strävan mot 
de övergripande målen 2025.
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Rörelsesatsning i skolan
Alltför många barn och ungdomar sitter stilla. 
Riksidrottsförbundet har därför fått i uppdrag av regeringen att 
göra en satsning på mer rörelse i skolan, för att barnen ska må 
bättre och lyckas bättre i skolan. Norrbottens Idrottsförbund 
projektleder rörelsesatsningen regionalt, i nära samverkan 
med kommuner och skolor. Målgruppen för satsningen är barn 
i årskurs F till 6. Med utgångspunkten att rörelseförståelse 
är lika viktigt som läs- och skrivförståelse vill vi skapa bättre 
möjligheter till daglig rörelse under eller i anslutning till 
skoldagen. Vi vill att barnen ska vilja och klara av idrottens 
rörelser och vara i rörelse hela livet. Vi arbetar främst med att 
öka rörelsegraden under raster men även under lektionstid i 
form av så kallade brainbreaks. Vi erbjuder även utbildning av 
personal, elever och föräldrar i vikten av goda rörelsevanor. 

Under 2019 har vi haft aktiva samarbeten med:
• Luleå, 8 skolor 
• Älvsbyn, 2 skolor
• Övertorneå, 2 skolor
• Överkalix, 2 skolor
• Kalix, nätverk
• Boden, 2 skolor och ett nätverk
• Gällivare, 1 skola

Min andra idrott på Lilla VM
Under ungdomsarrangemanget Lilla VM i Malmberget 
marknadsförde vi kampanjen ”Min andra idrott” för att belysa 
vinsterna med att hålla på med flera idrotter långt upp i 
åldrarna. Vi genomförde också en enkätundersökning bland 
250 deltagare i åldrarna 10-17 år där vi frågade hur många 
idrotter de var aktiva i för tillfället. Resultatet visar att ju äldre du 
blir, desto färre idrotter håller du på med. Ungdomarna angav 
att det handlade om tidsbrist och att man valde att fortsätta 
med den idrott som kändes roligast. De tyckte även att det 
fanns brister i ledarskap och att det var för mycket fokus på 
att vinna.

Ungdomarnas åsikter bekräftar vikten av att vi jobbar aktivt 
med att stärka ledarskapet och att vi förändrar synen på 
träning och tävling - två av utvecklingsresorna i Strategi 2025.

För att inspirera fler barn, unga och vuxna att kunna och vilja 
idrotta hela livet arrangerades Idrottens dag i Älvsbyn. Solen 
sken, Älvsbyborna strömmade till när ortens föreningsliv visade 
upp sig. Besökarna fick prova på massor av olika aktiviteter, 
många med en modern och kreativ touch. 

Norrbottens Idrottsförbund uppskattar att ungefär 500 
personer hade sökt sig till Älvåkra IP. Tre av dem var vännerna 
Marcus Lundgren, Yonas Mehari och Natnael Ghebru. 

- Det har varit en riktigt kul dag. Vilken variation i utbudet! Vi 
visste inte att det fanns så här många aktiviteter i Älvsbyn, 
sade kompisarna som verkligen tog chansen och testade 
merparten av det 20-talet aktiviteter som erbjöds. 

En förening som överraskades av det stora intresset var Älvsby 
Sportdykarklubb som simulerade dykning i en vattentunna. En 
strid ström köade för att testa den lite udda aktiviteten. 

- Nu är vi trötta och nöjda. Vi har fått träffa så många positiva 
och glada barn som modigt doppade huvudet i vattentunna för 
att spana efter det som dolde sig på botten. Förhoppningsvis 
har vi lyckats öka intresset bland unga för vår idrott, säger 
Samuel Nilsson. 

Idrottens dag är Riksidrottsförbundets nationella koncept 
som arrangerades på 25 orter i landet 2019. Föreningslivets 
spelbolag Folkspel är huvudpartner i Sverige. Lokala arrangörer 
var Norrbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna 
i samarbete med Älvsbyns Kommun, Framtid ihop och det 
lokala föreningslivet. Syftet med Idrottens dag är att inspirera 
fler barn, unga och vuxna att kunna och vilja idrotta hela livet. 

Livslångt idrottande

Vi utgår alltid från de fyra övergripande målen och de fem utvecklingsresorna när 
vi planerar och genomför verksamhet. Under respektive målområde presenterar 
vi ett urval av genomförda aktiviteter och händelser som ska hjälpa oss att nå 
uppsatta mål både på kort och lång sikt.  

5% 

36% 

59% 

41% 

35% 

24% 

10-13år

1 idrott 2 idrotter 3 eller fler

14-17år

Men också att lyfta upp idrottsfrågorna på agendan och 
uppmuntra till samtal om framtidens idrott. 

- Bara en bråkdel av barn, unga och vuxna i dagens Sverige 
rör på sig tillräckligt mycket. Med Idrottens dag sammanför 
vi idrottsföreningarna och Älvsbyborna så att de kan knyta 
kontakt med varandra och förhoppningsvis hitta en gemensam 
framtid, säger Annemari Johansson, kommunikatör på Norr-
bottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. 

- Vi är extra glada över besökarnas mångfald. Här samsades 
barnfamiljer med tonåringar, vuxna och 65-plussare. Satsnin-
gen på att ta fram information på flera språk och erbjuda gratis 
buss från Bredsel, Vidsel, Vistträsk och Korsträsk verkar ha 
lyckats. Många nyanlända syntes i vimlet. Vi upplever att det 
verkligen blev den manifestation för “Idrott för alla hela livet” 
som vi hoppats på, konstaterar Annemari. 

Idrottens dag samkördes med Älvsbyns egen Må-bra-dag 
och det fanns möjligheter att testa annat än idrott, exempelvis 
schack, brädspel och hundaktiviteter. 

- Det är ett sätt att visa på bredden av fritidsaktiviteter i Älvsbyn 
och locka de som ännu inte har hittat till föreningsidrotten till 
arrangemanget. Aktiviteterna kompletterar varandra och bidrar 
till att göra Älvsbyn till en attraktiv ort att bo på. 

- Vårt mål var att Idrottens dag skulle bli en dag där det 
bubblade av idrottsglädje. Det känns som att vi gick i mål med 
det, säger en nöjd Annemari och skickar ett stort, hjärtligt 
och varmt tack till alla besökare och föreningar som med sitt 
engagemang och nyfikenhet såg till att det blev en toppendag. 

VÄLBESÖKT IDROTTENS DAG I ÄLVSBYN

Norrbottens Idrottsförbund är samordnare för Fritids-
bankerna i länet. Fritidsbanker finns i Luleå, Kalix, 
Jokkmokk, Boden, Kiruna och Haparanda och där kan 
alla låna sport och fritidsprylar gratis. Under året har 
dialoger förts med kommunerna i Älvsbyn och Gällivare 
om att starta utlåningsverksamhet i kommunal 
regi. I vår roll som samordnare stöttar vi befintliga 
Fritidsbanker och arbetar för att fler kommuner ska 
vilja starta upp. Vi bjuder regelbundet in till digitala och 
fysiska nätverksträffar för erfarenhetsutbyte.

Fritidsbanken

Pite Outdoor Day
I september anordnade Piteå Kommun Pite Outdoor 
Day, en aktivitetsdag för familjer. Norrbottens 
Idrottsförbund fanns på plats för att prata om vikten 
av rörelseförståelse. Deltagarna fick utmana sin 
koordination och kroppskonroll i vår rörelsebana.

Enkät till ungdomar på Lilla-VM:
Hur många idrotter håller du på med?
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Nattidrott ska ge unga på Porsön i Luleå någonstans 
att vara på fredag- och lördagskvällar. Först på plats till 
premiäreventet var Marwan, Majed och Ahad. De passade på 
att testa många olika aktiviteter, bland annat att spela basket 
med idrottsstjärnorna från Luleå Basket och BC Luleå.

Nattidrott ska bli ett aktivt häng för unga mellan 12-20 år. 
Med Porsöhallen öppen på fredag- och lördagskvällar från 
klockan 20 fram till midnatt vill Norrbottens Idrottsförbund 
ge ungdomar ett kul alternativ att träffas, umgås, röra på sig 
och lära känna nya kompisar. Det ska bli ett alternativ till att 
hänga på stan eller till inaktiva hemmakvällar.

Besökarna Majed, Marwan och Ahad gillade det de såg. En 
vanlig helgkväll brukar de sitta hemma och spela dataspel, 
men att röra sig tillsammans med andra är något som de 
tänker fortsätta med.

Premiäreventet gav möjlighet att spela basket med stjärnor 
från Luleå Basket och BC Luleå, spela fotboll, testa en 
rörelsebana, jonglera, läsa böcker, rita och pyssla och 
mycket annat. Modiga Majed tog också chansen att testa 
roller-derby trots att han aldrig stått på ett par skridskor.

- Nattidrott verkar kul. Vi gillar sport och det här är mycket 
bättre än att sitta hemma, säger Majed, Marwan och Ahad 
samstämmigt.

- Vi kommer nästa vecka också och då ska vi ta med oss fler 
av våra vänner.

På plats under Nattidrottskvällarna kommer det att finnas 
ledare som har olika bakgrunder och kunskap i flera olika 
språk. Haider Jumaa, som tidigare varit professionell basket-
coach i Irak, nappade på erbjudandet att bli Nattidrotts-
ledare. Under premiäreventet ägnade han Majed, Marwan 
och Ahad lite extra uppmärksamhet och såg till att de trivdes.

I Nattidrott samverkar Norrbottens Idrottsförbund med 
idrottsföreningar, men också andra typer av organisationer. 
Luleå Basket gillade idén så mycket att man hjälper till att 
promota projektet. Forwarden Ivey Slaughter ger tummen 
upp för projektet som är gratis och öppet för alla, oavsett om 
du redan är med i en idrottsförening eller aldrig har idrottat 
tidigare.

- Nattidrott ger unga på Porsön möjlighet att lära känna nya 
människor, bygga kontakter och finnas med i ett positivt, 
socialt sammanhang, säger Ivy Slaughter.

- Det är viktigt att alla unga får känna sig delaktiga, att de 
får vara stola över Porsön och att de känner sig hemma här.

STJÄRNFYLLD PREMIÄR FÖR NATTIDROTT PÅ PORSÖN

Idrott i förening

Samsyn Norrbotten
I slutet på 2018 skrev Norrbottens Fotbollsförbund, Norr-
bottens Handbollförbund, Norrbottens Ishockeyförbund och 
Norrbottens Basketdistriktsförbund på ett Samsynsavtal som 
ska ge barn och unga förutsättningar att hålla på med flera 
idrotter längre upp i åldrarna.

Idrotterna har fått stöd av Norrbottens Idrottsförbund och 
SISU Idrottsutbildarna i processen att ta fram ett gemensamt 
förhållningssätt och tydliga riktlinjer som ska minska risken för 
att någon ska tvingas till tidig specialisering. Idrotterna har 
enats om att samordna tävlingssäsongerna och i Samsynsav-
talet finns riktlinjer som ska göra det lätt att prioritera när 
idrottsaktiviteter krockar för barn och unga upp till och med 
15 år.

Under året har Norrbottens Idrottsförbund träffat idrotterna två 
gånger för att följa upp effekten av Samsynsavtalet. Represen-
tanter för de fem idrotterna vittnar om färre konfliktsituationer 
sedan avtalet träffades.

Ledarcamp för unga ledare
Folksams Ledarcamp är ett läger som ska inspirera och 
stimulera unga ledare att fortsätta utvecklas inom idrotten. 
Ledarcampen, som i år hade temat jämställdhet, genomfördes 
i Norrbyskär utanför Umeå. Från Norrbotten deltog unga ledare 
som är engagerade i handboll, fotboll, karate och bowling 
tillsammans med unga ledare från Västerbotten, Jämtland-
Härjedalen och Västernorrland.
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Statligt lokalt aktivitetsstöd per kommun

Under 2019 har Norrbottens 
Idrottsförbund fördelat 2 708 500 kr 
i anläggningsstöd till föreningar 
i Norrbotten.

Under 2019 har 
2 953 000 kr tillförts 

idrottsrörelsen i Norrbotten 
i Idrottslyftsmedel.

2018 betalades det ut 
13 331 560 kronor i statligt 

lokalt aktivitetsstöd till totalt 
322 föreningar i Norrbotten.
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2 708 500 kr fördelades och har växlats upp till nya anläggningar 
i Norrbotten för 9 345 205 kr.

Ansökningar ur RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer 
behandlas av en grupp bestående av representanter ur 
Norrbottens Idrottsförbunds styrelse, distriktsidrottschef och 
ansvarig Idrottslyftshandläggare. 

Projekt som har fått anläggningsstöd 

Antalet gruppaktiviteter var 134 099 st med 
1 455 900 deltagartillfällen. Anledningen 
till att vi har valt att redovisa 2018 års 
siffror i 2019 års verksamhetsberättelse 
är att LOK-stödet för andra halvåret 2019 
redovisas in först i mitten på februari 2020.

2 708 500 9 345 205

FÖRENING KOMMUN OBJEKT STÖD TOTAL KOSTNAD

Älvsbygymnasterna Älvsbyn Byte av friståendegolv Älvsbyvärken 260 000 529 000

Nybyns IF Älvsbyn Energi och miljöprojekt   50 000 100 000

Polcirkelgymnasterna Jokkmokk Jokkmokk Säkra verksamheten   65 000 130 000

Jukkasjärvi IF Kiruna Renovering hygienutrymmen 200 000 830 000

Storfors AIK Piteå Ny aktivitetsyta Heden IP   75 000 164 705

Hedens IF Boden Belysning konstgräsplan 300 000 830 000

Jokkmokks Klätterklubb Jokkmokk Renovering av klätterväggarna   70 000 166 300

Älvsby IF Orienteringsklubb Älvsbyn Kartprojekt 2019   67 000 134 350

Gymnastikklubben Norra Norden Kiruna Säker Utrymning GKNN-hallen   50 000 120 000

Vittjärvs IK Boden Delprojekt Skogså 110 000 236 500

OK Renen Luleå Motionssatsning HittaUt 150 000 356 000

Jävre IF Piteå Jullevallen-Utegym/Hinderbana 170 000 951 906

Bodens Jaktskytteförening Boden Viltmålsskytte i tiden   71 500 143 000

Jävre IF Piteå Jullevallen - omklädningsrum 160 000 333 750

Sangis AIF Kalix Idrottsmiljö som främjar jämlikhet 410 000 1 580 581

Rosviks IK Piteå Gym, tillgänglighet och omklädning i ishallen i Rosvik 500 000 2 739 113

Idrottslyftet ska förverkliga idéer om en utvecklad verksamhet 
och är regeringens satsning på barn- och ungdomsidrott. 
Idrottslyftet ska bidra till att utveckla verksamheten så att 
barn och unga i åldern 7 - 25 år väljer att idrotta i förening 
och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten. 
Utvecklingsinsatserna ska vara i linje med Riksidrottsförbundets 
anvisningar för barn- och ungdomsidrott och leda till att 
svensk idrottsrörelse utvecklas, samverkar med andra aktörer 
och ger goda möjligheter att idrotta i förening.

Idrottslyftets syfte och mål är tydligt kopplat till idrottens 
pågående strategiarbete, vilket innebär att Idrottslyftet inte 
ska vara en egen verksamhet utan istället blir ett medel för 

Norrbottens Idrottsförbund har genomfört en enklare 
enkätundersökning bland föreningarna i Norrbotten 
gällande nöjdhet med befintliga anläggningar och behov 
av nya. Enkäten pekar mot att Norrbotten är ganska väl 
rustade med utomhusanläggningar men att det finns 
behov av fler inomhushallar i de större kommunerna 
då det är svårt att nå upp till specialidrottsförbundens 
rekommendationer när det gäller antal träningar per 
vecka i de olika åldrarna. Framförallt då nya verksam-
heter startar upp.

IDROTTSLYFTET 2019

RF:S STÖD TILL ANLÄGGNINGAR OCH IDROTTSMILJÖER STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

att utveckla föreningsidrotten i linje med den strategiska inrikt-
ningen.

I Norrbotten jobbar vi efter en utvecklingsplan som grundar sig 
på en tidigare kartläggning av vilka behov idrotten i Norrbotten 
har. Vi har delat in Idrottslyftsstödet i två delar, föreningsstöd 
och utvecklingsstöd. Våra idrottskonsulenter analyserar alltid 
föreningarnas behov för att kunna stötta på rätt sätt.

Under 2019 har vi valt att fortsätta satsa på ledarstödet, det 
stöd som föreningarna kan söka för att stötta sina tränare i 
syfte att rekrytera och behålla tränare.

Lokaler kan också bli en begränsande faktor i idrotts-
rörelsens strävan att nå det uttalade målet ”Idrott för alla 
hela livet”. För att kunna starta upp nya verksamheter, 
exempelvis motionsverksamhet för unga som idag är 
inaktiva och verksamhet för äldre behöver föreningarna 
någonstans att vara. 

Enkät om anläggningssituationen

Arjeplog 4 944 8 200 78 564

Arvidsjaur 16 3 789 33 269 315 432

Boden 37 14 810 153 538 1 425 451

Gällivare 15 7 538 75 978 710 253

Haparanda 13 4 809 50 219 461 436

Jokkmokk 7 1 651 16 089 149 969

Kalix 18 7 815 86 126 785 707

Kiruna 29 10 764 118 987 1 088 249

Luleå 94 51 683 574 491 52 334 332

Pajala 8 1 731 16 026 152 203

Piteå 50 22 567 264 956 2 389 452

Älvsbyn 22 4 766 46 104 430 491

Överkalix 3 492 4 730 44 917

Övertorneå 6 740 7 187 66 004

KOMMUN 
ANTAL 

FÖRENINGAR 
GRUPP-

AKTIVITETER 
DELTAG-

ARTILLFÄLLEN SUMMA  KRONOR

TOPPLISTA IDROTTER GRUPPAKTIVITETER DELTAGARTILLFÄLLEN

Fotboll 38 824 486 039

Ishockey 15 165 236 686

Ridsport 14 027 79 925

Basket 11 189 117 705

Innebandy 9 632 121 852

Gymnastik 6 346 60 137

Skidor 5 256 44 044

Handboll 4 791 56 230

Friidrott 2 689 24 434

Konståkning 2 521 18 529

TOPPLISTA FÖRENINGAR GRUPPAKTIVITETER DELTAGARTILLFÄLLEN

Sunderby SK 4 087 55 780

Luleå Ridklubb 3 381 23 543

Malmbergets AIF 2 905 32 689

Luleå Hockeyförening 2 462 43 597

Luleå SK 2 344 31 391

Piteå Ridklubb 2 300 11 105

Storfors AIK 2 108 27 868

Bergnäsets AIK 1 961 21 578

Lulegymnasterna 1 946 14 332

Lira BK 1 937 26 718
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Registerutdrag ur belastningsregistret
På Riksidrottsmötet i maj tog idrottsrörelsen ett gemensamt 
beslut om att alla idrottsföreningar och förbund ska begära 
ett begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den 
som anställs, har uppdrag i föreningen och där har direkt och 
regelbunden kontakt med barn upp till 18 år. Rutinen är en del 
i ett förebyggande arbete för att skapa en trygg idrott. Beslutet 
gäller från den 1 januari 2020. För att förbereda idrottsrörelsen 
i Norrbotten har vi under året informerat och fört diskussioner 
om vad detta innebär och utbildat föreningar i hur de ska 
hantera kontrollen av registerutdrag efter årsskiftet. Vi har även 
utbildat specialidrottsdistriktsförbunden i Norrbotten så att de 
kan vara ett stöd för föreningar när beslutet träder i kraft.

Sakkunniga i barn- och ungdomsidrott
Norrbottens Idrottsförbund har en sakkunnig i barn- och 
ungdomsfrågor. Uppgiften är att inspirera föreningarna att 

Trygg idrott

utveckla sin verksamhet i linje med Riksidrottsförbundets 
anvisningar för barn- och ungdomsidrott. Den sakkunnige 
fungerar också som samtalsstöd vid händelser där barn far 
illa. Dels som ett reaktivt stöd till inblandade när någonting 
har hänt, exempelvis föräldrar som tar kontakt för att deras 
barn inte mår bra i laget eller träningsgruppen, dels som ett 
långsiktigt förebyggande arbete i föreningen. Den sakkunnige 
kommer ofta in när det finns behov av särskild kompetens kring 
barn- och ungdomsidrott och finns med i såväl föreläsningar, 
processarbeten, utbildningar som samtal. 

Under året har vi varit ett stöd för föreningar som har behövt 
hjälp i processen att utforma verksamheten enligt idrottens 
riktlinjer.

Jakob Boudin, 
sakkunnig i barn- 
och ungdomsidrott 
på Norrbottens 
Idrottsförbund.

Etableringsuppdraget
Via Riksidrottsförbundet har Norrbottens Idrottsförbund 
tagit del av särskilda statliga medel för att arbeta med 
etableringsuppdraget. Vi stöttar idrottsföreningar så att 
de lättare kan genomföra inkluderande och integrerande 
idrottsverksamheter. Vi ger råd, tips och ekonomiskt stöd. 
Under året har vi möjliggjort 44 föreningsdrivna aktiviteter i 
syfte att skapa inkluderande föreningsmiljöer. Det har varit 
allt från prova-på-aktiviteter med syfte att slussa nyanlända 
in i ordinarie verksamhet till att erbjuda ledarutbildning 
för asylsökande så att de kan starta upp och leda nya 
verksamheter.

Inför Idrottens dag i Älvsbyn gjorde vi en satsning på att få 
nyanlända och asylsökande att delta i arrangemanget. Vi 
rekryterade även volontärer ur målgruppen som hjälpte till att 
guida besökarna genom Idrottens dags rörelsebana.

För att underlätta för idrottsföreningarna att jobba aktivt med 
inkluderingsfrågor har de kunnat söka stöd för att utse en 
inkluderingsansvarig i föreningen.

Under året har vi haft dialogträffar och samverkan med offen-
tliga aktörer, näringsliv och andra organisationer i civilsamhället.

EGA - Easy going activities
Syftet med projektet Easy going activities är att erbjuda hälso-
främjande aktiviteter för asylsökande över 18 år för att förbättra 

deras psykiska, fysiska och sociala hälsa. Inom idrotten har vi 
samtidigt ett egensyfte som innebär att projektet ska bidra till 
att idrotten på sikt attraherar fler asylsökande och nyanlända.  

I projektet har vi bedrivit hälsofrämjande aktiviteter för 
asylsökande i Arjeplog, Arvidsjaur, Piteå, Älvsbyn, Luleå, 
Boden, Kalix, Haparanda, Kiruna. Detta har skett antingen 
genom att asylsökande själva har fått stöd och kunskap för 
att vara aktivitetsledare eller att idrottsföreningar alternativt 
Norrbottens Idrottsförbunds projektmedarbetare har hållit 
i aktiviteter. Totalt har projektet genererat aktiviteter under 
42 450 deltagartimmar.

Vi har genomfört utbildningar med 66 personer i föreningar i 
Boden, Kalix, Gällivare, Älvsbyn, Luleå, Piteå, Jokkmokk och 
Arjeplog. Det har handlat om allt från att lära sig att söka eko-
nomiskt stöd för verksamheter som riktar sig till asylsökande 
och nyanlända, till kulturkunskap och hur man skapar en mer 
inkluderande idrott.

Vi har också vid 65 tillfällen och under 2 420 deltagartimmar 
genomfört dialogträffar med asylsökande som syftar till att 
öka deras förståelse för svenskt föreningsliv. Det har handlat 
om ledarutbildningar för asylsökande, hälsa, demokrati, 
jämställdhet, kunskap om svensk idrottsrörelse, motivation, 
konflikthantering, kost och motion för gravida med mera.

Inkludering av nyanlända och asylsökande

EASY GOING ACTIVITIES
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Antidoping
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Fill the stadium
I mars bjöd vi in till arrangemanget ”Fill the stadium”, ett exklu-
sivt arrangemang som inleddes med en jämställdhets-
föreläsning. Med regional statistik och fakta var förhoppningen 
att ge de 48 deltagarna kunskap, inspiration och kraft till att 
göra skillnad på jämställdhetsområdet. Träffen avslutades med 
middag och en plats till finalmatchen mellan Luleå Hockey/
MSSK och Linköping i högsta damhockeyligan SDHL.

Utbildningsmaterial om diskrimineringsgrunder
Vi har arbetat fram en powerpointpresentation som informerar 
om diskrimineringsgrunder och underlättar diskussioner i 
ämnet. Materialet kan användas som en startpunkt för ett 
djupare arbete kring exempelvis jämställdhet.

Jämställdhet

Luleå Pride

Norrbottens Idrottsförbund och SISU 
Idrottsutbildarna gick i Luleås Pridetåg 
för att ta ställning för ett bättre, mer 
jämställt och mångfacetterat samhälle 
där alla människor har möjlighet att 
leva på lika villkor. Pridetåget är en 
fantastisk möjlighet för idrottsrörelsen 
att visa att vi är många och att vi är 
en öppen och inkluderande rörelse. 
I årets Pridetåg fanns idrotterna basket, 
fotboll, rollerderby, kanot och ishockey 
representerade.

Svensk Antidopings 
tjänstehund Molly 
kämpar mot doping.

Norrbottens Idrottsförbund ansvarar för antidopinginformation, 
utbildning och rådgivning till den norrbottniska idrottsrörelsen. 
Idrotten har ett eget reglemente och det är viktigt att den 
enskilde idrottaren vet vad som gäller. 

Vi har under året arbetat förebyggande mot doping exempelvis 
genom att:
• föreläsa på idrottsgymnasier i länet, pratat om antidoping 

och risker med kosttillskott. 

• utbildat Jokkmokks Styrkeklubb i antidopingfrågor under 
en heldag.

• tillsammans med Haparanda Kommun bjudit in till en 
föreläsning om doping i samhället, idrottens reglemente 
och faran med kosttillskott, riktad till både idrottsledare, 
aktiva och allmänhet. 

• samordnat distriktets dopingkontrollfunktionärer, som 
bistår Riksidrottsförbundet med lokal kompetens vid 
genomförande av dopingkontroller.

Norrbottens Idrottsförbund ingår i och är samordnare i länet 
för det nationella nätverket PRODIS, 100 % ren hårdträning.  
Nätverket arbetar för att minska användningen av anabola 
androgena steroider och andra dopingpreparat på tränings-
anläggningar. Vår roll som samordnare i Norrbotten är att på 
olika sätt stötta och driva arbetet framåt.

I Norrbotten ingår 8 kommuner i sju lokala Prodisnätverk; 
Luleå, Piteå, Boden, Kalix, Kiruna, Gällivare och Arvidsjaur/
Arjeplog. Fler kommuner har visat intresse att starta nätverk. I 
nätverken ingår träningsanläggningar, polis, kommunen, tullen 
med flera. Norrbottens Idrottsförbund deltar regelbundet i 
nätverksträffar i de olika kommunerna.

Under året har vi utbildat gympersonal, idrottsföreningar, 
poliser, hälso- och sjukvårdspersonal och andra nyckelpersoner 
i Kiruna, Luleå och Arjeplog. Vi har föreläst på högstadie- och 
gymnasieskolor i Piteå, Boden och Arvidsjaur och för elever 
vid Luleå Tekniska Universitets hälsovägledarutbildning.

Vecka 41 anordnade Prodis en ”uppmärksamhetsvecka” där 
gym och kommuner visar upp sitt arbete mot doping. Norrbot-
tens Idrottsförbund föreläste på ett flertal platser och för olika 
målgrupper under veckan.

Vi ingår också i ett antidopingnätverk som samordnas av Läns-
styrelsen i Norrbotten.

100% REN HÅRDTRÄNING

KUNSKAP OM ANTIDOPING

Metodmaterialet Machofabriken
Medarbetare på SISU Idrottsutbildarna och Norrbottens 
Idrottsförbund har deltagit i en utbildning i metodmaterialet 
Machofabriken. Machofabriken är ett verktyg som kan använ-
das för att prata om jämställdhet och våld med unga. 

Förberedelser för Schysst snack
Schysst snack är ett koncept som vi utvecklat under året och 
som riktar sig till unga killar i åldern 12-17 år. Vi utgår från 
Machofabrikens metodmaterial som ska underlätta samtal om 
begränsande och destruktiva normer hos killar. Vi har rekryterat 
två unga killar som utbildare och utbildat dem i konceptet 
”Schysst snack” som sjösätts i början av 2020.
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Norrbotten pilotdistrikt för 
Idrott och arbetsmarknad
Norrbotten är ett av sju distrikt i Sverige som har fått möjlighet 
att ingå i den nationella överenskommelsen ”Idrott och 
arbetsmarknad” mellan Riksidrottsförbundet och Arbets-
förmedlingen. Syftet är att skapa fler jobb inom idrottsrörelsen 
och varje distrikt har haft möjlighet att utforma satsningen 
utifrån egna idéer inom givna ramar.

I Norrbotten har vi valt att fokusera på Luleå- och Boden-
området under satsningens första år, med huvudmålgruppen 
nyanlända och personer som varit arbetslösa i mer än 12 
månader. Norrbottens Idrottsförbund har varit arbetsgivare 
men de 7 deltagarna har i praktiken arbetat i idrottsföreningar 
och förbund, med stöd av organisationens kontaktperson eller 
handledare. Alla anställningar har inletts med en introduktion 
utifrån varje deltagares behov och yrkesroll. Tänkbara 
arbetsuppgifter i ”Idrott och arbetsmarknad” är klubbvärdar, 
administratörer, aktivitetsledare och rörliga pooler som utför 
lättare anläggningsunderhåll.  

FaR - Fysisk aktivitet på recept
Vi är en samverkanspart till Region Norrbotten i länets 
FaR-arbete, som innebär att legitimerad personal inom hälso- 
och sjukvården förskriver motion på recept. Vår roll är att se 
till att arbetet fungerar ute i friskvården, bland annat genom 
att utbilda ledare och sammanställa aktivitetshäften i varje 
kommun så att sjukvården vet var de kan hänvisa patienterna. 

Vi ska också få 
aktörer runt om i 
länet att engagera 
sig i arbetet. En 
utbildning för nya 
FaR-ledare har 
erbjudits i Kiruna 
under hösten.
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Planering inför SM-veckan
Under 2019 har planeringen inför SM-veckan Luleå/Boden 
2020 pågått för fullt. Norrbottens Idrottsförbund och SISU 
Idrottsutbildarnas uppdrag i evenemanget är att genomföra 
arrangörsträffar och utbildningar för idrottsföreningarna i 
värdskap och HLR. Vi planerar för prova-på-aktiviteter på 
aktivitetsområdet i Luleå och i Boden samt för en mötesplats 
med olika föreläsningar och konferenser på Kulturens 
Hus i Luleå. Dessutom ingår personal från Norrbottens 
Idrottsförbund i lokala projektgruppen, centrala projektgruppen 
samt styrgruppen.

Barentssamarbetet
Barents Sports är ett unikt samarbetsprojekt mellan Norge, 
Sverige, Finland och Ryssland som främst riktar sig till 
ungdomar i åldern 15-25 år. Ett utökat utbyte mellan idrottare, 
tränare och ledare ska leda till ökad kompetens och bättre 
förståelse och tolerans för varandras likheter och olikheter. Vi 
vill främja fysisk aktivitet och bryta ned politiska, kulturella och 
sociala hinder mellan länderna. Finansieringen av projektet är 
ett ständigt orosmoment. Samarbetet bygger på att alla länder 
bidrar till gemensamma kostnader och i Sverige söker vi fort-
farande efter en stabil och långsiktig finansiering till projektet.
Under 2019 var det Rysslands tur att sköta ordförandeskapet 
i Barents Sports Committée.

Barents Summer Games hölls i Murmansk den 30 augusti -
1 september 2019. Ca 130 svenska ungdomar i åldern 
15-25 deltog i spelen som samlade 700 deltagare från de 
fyra länderna. Under tre dagar avgjordes kamper i 15 idrotter 
varav tre parasporter. Barents Games är ett årligt idrottsutbyte.  
Vartannat år arrangeras Barents Summer Games och där 
emellan Barents Winter Games. 2020 står Kajaani i Finland 
värd för Barents Winter Games 27-29 mars.

Samverkan med Region Norrbotten
Norrbottens Idrottsförbund samverkar med Region Norrbot-
ten, bland annat genom att vi under 2019 har:  
• ingått i arbetsgruppen för FaR – fysisk aktivitet på recept
• medverkat i arbetet med Region Norrbottens regionala 

utvecklingsstrategi och där särskilt lyft fram civilsamhäl-
lets och idrottsrörelsens roll i den regionala utvecklingen

• medverkat i arbetet med Region Norrbottens regionala 
folkhälsostrategi

• samverkat kring utbildningar i metodmaterialet Macho-
fabriken som har erbjudits på flera platser i länet

• samverkat kring konceptet Bra-mat-säker förening

Socialdemokraterna bjöd in till samtal
När den Socialdemokratiska riksdagspolitikern Lawen Edar 
besökte Luleå blev Norrbottens Idrottsförbund inbjudna till 
samtal. Utgångspunkten i samtalet var Strategi 2025. Precis 
som under ”En timme med idrottsrörelsen” belyste vi den 
norrbottniska idrottsrörelsens utmaningar, förutsättningar 
och möjligheter. Vi lyfte särskilt oron över hur små kommuner 

Samverkan med destinationsbolag och kommuner
Norrbottens Idrottsförbund verkar för att en regional evene-
mangsstrategi ska komma till stånd, där besöksnäring, idrotts-
rörelsen och destinationsbolagen samverkar. Vi vill att det ska 
vara attraktivt att förlägga både stora och små nationella och 
internationella evenemang till länet och att kommunerna också 
ser potentialen i lokala och regionala idrottsevenemang.

Tillsammans med Visit Luleå och Piteå Kommun deltog vi 
i Riksidrottsförbundets konferens ”Idrott och destination” i 
Östersund. Där träffas destinationsbolag, kommuner, distrikts-
idrottsförbund och specialidrottsförbund för att nätverka och 
skapa samverkan. Med vår närvaro ville vi öka möjligheterna 
till att fler evenemang förläggs till länet. Tanken är att utöka 
samarbetet med fler destinationsbolag/kommuner framöver.

Idrottsdialog med kommuntjänstepersoner
Idrottsdialogen är en årlig träff mellan Norrbottensidrotts-
förbund och SISU Idrottsutbildarna och de som jobbar 
med idrotts-, anläggnings-, fritids- eller folkhälsofrågor 
i kommunerna, som tjänsteperson eller chef. Träffen 
genomfördes i Boden. Vi diskuterade folkhälsostatistiken, 
anläggningar, idrott för äldre och det nya Samsynsavtalet 
mellan våra största lagidrotter, som ska möjliggöra för barn 
och unga att hålla på med flera idrotter samtidigt.

Opinionsbildning
Opinionsbildning är ett av Norrbottens Idrottsförbunds 
viktigaste uppdrag. I möten med beslutsfattare, i debattartiklar, 
i inlägg på sociala medier och genom att medverka i media 
synliggör vi det värde som länets alla ideella krafter bidrar med 
till den regionala utvecklingen och till folkhälsan.

En timme med idrottsrörelsen
Under året har vi genomfört träffen ”En timme med idrotts-
rörelsen” i flera kommuner, där vi lyfter den norrbottniska idrot-
tens framtida utmaningar, förutsättningar och möjligheter. Vi 
har bland annat träffat kommunalråden i Luleå samt kultur- och 
fritidsnämndens politiker och tjänstepersoner.

ska orka bära kostsamma framtida renoveringar av idrotts-
anläggningar, exempelvis simhallar som i flera kommuner är 
i väldigt dåligt skick.

Samverkan med kommuner
Norrbottens Idrottsförbund samverkar med kommuner i idrotts-
och folkhälsorelaterade frågor. Exempelvis medverkar vi i 
Trygghetsrådet i Luleå kommun och i Luleå Civilsamhälle.

Samverkan med Länsstyrelsen
Distriktsidrottschef Katarina Halvardsson ingår i Länsstyrels-
ens styrgrupp för projektet Integration och tillväxt och i Jäm-
ställdhetsdelegationen.

Vi ingår i SEÖN
Distriktsidrottschef Katarina Halvardsson är ledamot i SEÖN:s 
styrelse, Föreningen social ekonomi i övre Norrland. SEÖN 
arbetar för att förbättra villkoren för den civila sektorn.Idrottsdialogens deltagare 

gjorde ett studiebesök hos 
Fritidsbanken i Boden

Under 2019 har vi delat ut:

MAX AB:s Idrottsstipendium 
Deborah Aittokallio, Luleå SK, fotboll 

Region 
Norrbottens 

Idrottsledarstipendium 
Roland Jansson, Älvsby IF 

Orienteringsklubb, orientering 

Stipendiet Alla platsar
Stipendiet ska ge barn och unga möjlighet att vara med i 
idrotten, oavsett ekonomiska förutsättningar. Det kan till 
exempel täcka kostnader för medlemsavgift, träningsavgifter, 
läger, klubbkläder samt resor till och från träning och tävling. 
För att ta del av stipendiet ska hen vara 6-18 år och vara 
folkbokförd eller ”placerad” i Luleå Kommun.

Region Norrbottens 
idrottsstipendium 2019 

 
Henna Johansson

Gällivare SK, brottning

Vi ser ett stort behov av Alla Platsarstipendiet då ansökningarna 
vida överstiger stipendiets resurser. Stipendiet finansieras 
i dagsläget i huvudsak via donationer från organisationer. 
I beslutsgruppen för stipendiet ingår representanter Svenska 
kyrkan, Rädda barnens lokalförening Luleå och Norrbottens 
Fotbollförbund.

Totalt har stipendiet delat ut 28 450 kr under 2019 och gjort 
skillnad för 25 barn och unga - 20 killar och 5 tjejer i 5 olika 
föreningar och fyra idrotter.

Stipendier
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Förvaltningsberättelse

Resultaträkning

Balansräkning

2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning 359 1 676 471 295

Övriga intäkter 9 630 9 840 7 892 7 330

Årets resultat 53 5 -240 -132

Eget kapital 1 965 1 912 1 907 2 147

Soliditet % 34 33 38 41

Flerårsöversikt (tkr)

Övriga föreningskostnader 5 -893 999 -650 308

Lämnade bidrag 6 -863 018 -1 924 850

Övriga externa kostnader -2 247 286 -3 939 699

Personalkostnader och styrelsearvode 7 -5 931 739 -4 995 948

Summa föreningens kostnader -9 936 042 -11 510 805

Årets resultat 52 660 5 513

Föreningens kostnader

RESULTATRÄKNING NOT 2019-01-01 2018-01-01

1 2019-12-31 2018-12-31

Föreningens intäkter

Gåvor 2 0 534 000

Bidrag 3 8 879 677 9 215 984

Nettoomsättning 4 358 648 1 676 341

Övriga föreningsintäkter 797 880 412 993

Balanserat resultat projekt -47 503 -323 000

Summa föreningens intäkter 9 988 702 11 516 318

BALANSRÄKNING NOT 2019-12-31 2018-12-31

1

Tillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 19 604 121 027

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 414 070 454 350

Summa kortfristiga fordringar 433 674 575 377

Kassa och bank 5 291 770 5 202 577

Summa kassa och bank 5 291 770 5 202 577

Summa omsättningstillgångar 5 725 444 5 777 954

SUMMA TILLGÅNGAR 5 725 444 5 777 954

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 8

Eget kapital vid räkenskapsårets början 1 912 513 1 907 000

Årets resultat 52 660 5 513

Eget kapital vid räkenskapsårets slut 1 965 173 1 912 513

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 122 278 360 281

Övriga kortfristiga skulder 2 045 217 1 997 714

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 592 776 1 507 446

Summa kortfristiga skulder 3 760 271 3 865 441

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 725 444 5 777 954

Medlemmar
Förbundets medlemmar är 664 (673)  idrottsföreningar 
samt 12 (11) registrerade korpföreningar inom 62 (62) 
olika Specialidrottsdistriktsförbund (SDF)  

Väsentliga händelser 
under räkenskapsåret
Idrottsrörelsens förändringsresa Strategi 2025 är 
ständigt närvarande i vårt arbete. Vi inspirerar och 
lyfter frågeställningar som ska göra att idrottrörelsen 
rör sig mot målen i de fem utvecklingsresor som 
identifierats; inkludering, jämställdhet, modern 
förening, ledarskap och en ny syn på träning och 
tävling. I vårt inkluderingsuppdrag har vi möjliggjort 
44 st föreningsdrivna aktiviteter i syfte att skapa 
inkluderande föreningsmiljöer. Det har varit allt från 
prova-på aktiviteter i syfte att slussa nyanlända in i 
ordinarie verksamhet till att utbilda asylsökande som 
ledare för att kunna starta upp nya verksamheter. 
Barent Summer Games hölls i Murmansk 30 augusti-1 
september 2019. Ca 130 ungdomar i åldern 15-25 år från 
Sverige deltog i spelen där totalt ca 700 ungdomar från 
Sverige, Norge, Finland och Ryssland mätte krafterna 
mot varandra i 15 idrotter varav 3 parasport. Under 2019 
har vi gått i mål med sammanläggningen av Norrbottens 
Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna till en juridisk 
person. Från och med den 1 januari 2020 heter vi 
RF-SISU Norrbotten. Sammanslagningen görs främst 
för att förenkla vår administration och kommunikation. 
Den nya gemensamma organisationen kommer fortsatt 
att ha två tydliga uppdrag, ett idrottsuppdrag och ett 
folkbildningsuppdrag.

Allmänt om verksamheten
Förbundet ska som Riksidrottsförbundets (RF) distrikts-
organisation och samlade organ för idrotten i Norrbot-
tens län arbeta med gemensamma angelägenheter 
för den norrbottniska idrotten utifrån RF:s anvisningar. 
Styrelsen har sitt säte i Luleå.

Främjande av förbundets ändamål
Under verksamhetsåret har verksamheten genomförts 
i enlighet med årsmötets fastsställda måldokument och 
verksamhetsplan för 2019.
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Not 2 Gåvor och övriga bidrag 2019 2018

Sparbanken Nord 0 534 000

Summa 0 534 000

Not 3    Offentligrättsliga bidrag

Bidrag: 2019 2018

Kommunala 235 677 0

Statliga 6 209 000 6 765 984

Regionen 2 435 000 2 450 000

Summa 8 879 677 9 215 984

Not 4    Nettoomsättning 2019 2018

Verksamhetsintäkter 134 757 1 443 517

Övriga försäljningsintäkter 223 891 232 824

Summa 358 648 1 676 341

Not 5    Upplysning om övriga föreningskostnader 2019 2018

Inköp av varor och material verksamhet 147 293 103 677

Övriga verksamhetskostnader 746 706 546 631

Summa 893 999 650 308

Not 6    Upplysning om lämnade bidrag 2019 2018

Verksamhetsbidrag SDF 863 018 814 050

Integrationsbidrag 0 1 110 800

Summa 863 018 1 924 850

Not 7    Medelantalet anställda 2019 2018

Medelantalet anställda 11 8

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (Noter)
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättas i enlighet med årsredovis-
ningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2016:10 Årsredovisning i mindre företag, vilket kan innebära 
en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det 
närmaste föregående räkenskapsåret

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital i förehållande till balansomslutningen.

Not 8    Eget kapital

BALANSERAT KAPITAL ÄNDAMÅLS BESTÄMT TOTALT EGET KAPITAL

Ingående balans 1 912 513 0 1 912 513

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 0 0

Reservering av ändamålsbestämda medel 0

Årets resultat 52 660 0 52 660

Utgående balans 1 965 173 0 1 965 173

Upplysningar till resultaträkningen
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