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Återrapport och redovisning 
– SDF-bidrag 2022
Under 2022 beviljades ni SDF-bidrag från RF-SISU Småland. Nu vill vi ha en återrapport på vad ni har 
använt dessa medel till och vilka kostnader som ni haft. Återrapporten ska skickas in digitalt 
tillsammans med den nya ansökan om Regionalt utvecklingsbidrag för SDF/SF utan SDF (f d SDF-
bidraget) och senast den 2023-01-17. För att bli beviljad Regionalt utvecklingsbidrag så är det ett krav 
att vi får in återrapporten för 2022. 

Verksamhetsstödet ska gå till personal, kansli, administration, möten och resor för förtroendevalda 
och anställda, marknadsföring. Detta har vi räknat ut åt er och baseras på LOK-stöd, 
folkbildningstimmar i föreningarna och dessutom antal sektionsföreningar i distriktet. 

Utvecklingsstödet som ni sökte till 2022 ska gå till utvecklingsaktiviteter enligt er ansökan. Det ska i 
första hand gå till aktiviteter enligt ert SF:s utvecklingsplaner och RF-SISU:s Strategi 2025. 

Om ni har frågor om återrapporten så kontakta Ann Bergsten, 036-34 54 03, ann.bergsten@rfsisu.se 
eller Mikael Fagerström, 070-450 54 32, mikael.fagerstrom@rfsisu.se. 

SDF/SF utan SDF 

Kontaktperson (för-och efternamn) 

Telefon (dagtid) E-postadress
Ungdomsansvarig (för-och efternamn) 

Telefon (dagtid) E-postadress
Genomförda aktiviteter 
Beskriv i punktform hur de beviljade medlen har använts Uppskattad kostnd 
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Genomförda aktiviteter (forts.) 
Beskriv i punktform hur de beviljade medlen har använts Uppskattad kostnad 

Jämställdhet i SDF:en 
I RF:s styrdokument ”Strategisk plan för svensk idrott 2018-2025” står att ”integrera 
jämställdhetsaspekten i ledning, styrning, uppföljning, stöd och utvecklingsarbete och beslut”. Som 
en följd av detta ber vi er fylla i hur det ser ut i ert SDF (status 2022-12-31). 

Antal Kvinnor Män Totalt 

Styrelse 

Valberedning 

Kommittéer 

Anställda 
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Redovisning av verksamhet i SDF 2022 
Vi ber er om redovisning av några intressanta aktiviteter från verksamhetsåret 2022. Uppgifterna 
används bland annat till: 

• att få en bild av verksamheten i distriktet, pågående utvecklingsarbete, och därigenom kunna 
arbeta effektivare med verksamhetsutveckling (i SDF och i RF-SISU Småland), 

• att på ett tydligt sätt kunna redovisa för bidragsgivare vad RF-SISU Småland tillsammans med 
SDF genomför och som bidrar till regional utveckling, 

• att återförsäkra oss om dokumentation av uppgifter också ur idrottshistoriskt värde i såväl 
SDF:s, som i RF-SISU Smålands verksamhetsberättelse. 

Fem höjdare från 2022 
Nämn några aktiviteter, särskilda satsningar, mötesplatser med mera som ni vill lyfta lite extra. 

 

Tävlingsverksamhet 2022: 
Svenska mästare  

Framskjutna placeringar på NM, 
EM, VM eller OS: 

 

Andra tävlingsresultat av 
historiskt intresse: 

 

Kommer ni eller ert SF anordna 
tävling av SM, NM, EM eller VM- 
karaktär i Småland under 2023? I 
så fall vilka? 
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