
Våra prioriteringsmål
1. Ny verksamhet
Starta upp ny verksamhet. Ett stöd för på olika sätt 
kunna öppna dörrarna för fler. 

Satsningar som prioriteras: 
• Rörelsesatsning i skolan
Exempelvis: samverkan med Skol-IF 
• Idrottsskola för åk 3–9 och gymnasial utbildning 
Exempelvis idrottsskola i områden med socio-
ekonomiska och föreningsidrottsliga utmaningar. 
• Spontanidrott för medlemsrekrytering och
 samhällsnytta 
Exempelvis nattfotboll
• Sänka trösklarna till idrottsrörelsen
Exempelvis genom att hitta nya träningsformer - som 
exempelvis käpphäststräning 

2. Utveckling av förening
RF-SISU Småland erbjuder i kontakt med ansvarig 
idrottskonsult möjlighet att utveckla förenings-
kunskapen inom inkludering och jämställdhet, detta 
för att öppna upp dörrar för fler att hitta till idrotts-
föreningar. 

Satsningar som prioriteras: 
• Temablocket Inkludering och jämställdhet 
Under ledning av idrottskonsulent får organisations-
ledarna (gärna tillsammans med andra nyckelperso-
ner i idrottsföreningen) först en kunskapspåfyllnad 
för att sedan göra en nulägesanalys av hur läget 
ser ut i föreningen inom området för inkludering 
och jämställdhet. Utifrån analysen skapar man en 
handlingsplan för arbetsordningens prioritering för 
identifierade områden och hur arbetet ska följas upp 
i föreningen.
• Andra utbildningsinsatser som berör inkluderings- 
och jämställdhetsområdet 

Informationsblad om inkluderande 
idrott 2022-2023
”Inkluderande idrott för alla” är en av fem utveck-
lingsresor som är prioriterade i idrottsrörelsens 
långsiktiga strategiarbete Strategi 2025. 

Önskat läge 2025: 
2025 känner sig pojkar och flickor, män och kvinnor 
och i olika åldrar och med olika förutsättningar och 
bakgrund välkomna till idrottsföreningen. Förening-
ens verksamhet ger människor med olika förmåga 

möjlighet att vara med. Träningen utvecklas efter 
individens kapacitet vilket utvecklar rörelseförstå-
else.

2025 speglar medlemmarna i idrottsrörelsen be-
folkningen i Sverige. Möjligheterna att träna, tävla 
och engagera sig i en förening är inte beroende av 
individens ekonomiska förutsättningar eller vart 
man bor.
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Riktlinjer och information

Mål och ambitioner
• Antal IF som på olika sätt involveras i arbetet årligen 
ökar.
• Könsfördelningen i olika typer av aktiviteter som 
genomförs inom ramen för arbetet är jämn (på en 
aggregerad nivå).
• Öka antalet personer med utländsk bakgrund inom 
idrottsrörelsen som aktiva, ledare, tränare, och förtro-
endevalda. 
• Livslångt intresse för idrotten. 

Målgrupp
Den primära målgruppen är nyanlända, främst barn 
och unga, samt andra grupper som idag är under-
representerade inom idrottsrörelsen. Sekundär mål-
grupp är idrottsföreningsmedlemmar i allmänhet. 

Projektform
Projekten bör byggas på samverkan med kommun, 
ideella organisationer eller andra aktörer. Aktiviteter-
na bör genomföras som motionsidrott, spontanidrott, 
idrottsskolor, idrottsfritids eller verksamhet i skolor. 
Sträva efter att möjliggöra inkludering i ordinarie 
verksamhet.

Långsiktighet
Hållbarhet över tid och som möjliggör långsiktig 
inkludering i ordinarie verksamhet. 

Föreningsutveckling
Utveckla och stärka föreningens långsiktiga förmåga 
att inkludera fler. Vi rekommenderar att ha inslag av 
bildning/utbildning. 

Sociala aktiviteter
Inkluderingsmedel kan också beviljas för verksam-
het som innebär att befintliga föreningsmedlemmar 
matchas ihop med målgruppen för språkträning, 
sociala aktiviteter eller idrottsaktiviteter. Syftet är att 
målgruppen får möjlighet att vara med på sociala ak-
tiviteter som gynnar integrationsprocessen. Sociala 
aktiviteterna måste vara kopplade till idrottsrörelsen 
och genomföras ihop med föreningen. 

Kostnader
Ekonomiskt bidrag tilldelas endast RF-anslutna 
idrottsföreningar. 

LOK-stöd
Aktiviteter för personer som saknar fullständigt per-
sonnummer är godkända för LOK-stöd via IdrottOnli-
ne. Lägg in dessa personer i medlemsregistret med 
en bock för «utländsk person». Då räcker det att ange 
år-månad-dag.

Försäkring
När ekonomiskt bidrag tilldelas från RF-SISU Små-
land så blir alla deltagare i föreningens aktiviteter 
olycksfallsförsäkrade. 

Ansökan
Tillsammans med er idrottskonsulent fyller ni ett 
dialogunderlag och kommer överens hur er satsning 
ska utformas samt vilka resurser och verktyg just er 
förening är i behov av. 

Återrapportering
Sker genom en dialog med en idrottskonsulent från 
RF-SISU Småland.

Exempel på kostnader som vi beviljar: 
• Projektledning
• Utbildningskostnader
• Inköp av prova-på material
• Hallhyra

Vilka verktyg behöver ni? 
Ta del av vår webbaserade plattform: inkluderan-
deidrott.se. Där finns alla tänkbara verktyg, material, 
filmer, diskussionsunderlag etc. Allt för att ni ska kun-
na inkludera fler in er verksamhet. Kontakta RF-SISU 
Smålands idrottskonsulenter i din kommun för vidare 
information och dialog kring er satsning. 

Har ni frågor eller funderingar? 
Kontakta er idrottskonsulent alternativt Albin Borg 
eller Eva Kindstrand Ströberg, kontaktpersoner för 
inkluderande idrott hos RF-SISU Småland. 
Kontaktuppgifter:
albin.borg@rfsisu.se , tel. 036-34 54 18.
eva.kindstrand@rfsisu.se, tel. 036-34 54 26.

Adress: St. Göransvägen 31, 554 54 Jönköping | Tel: 036-34 54 00   
E-post: smaland@rfsisu.se | Hemsida: www.rfsisu.se/smaland
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