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Viktiga områden
RF-SISU Stockholm ser följande områden som viktiga för att lyfta idrotts- 
rörelsen i Stockholmsdistriktet.

Tillgången till idrottens anläggningar och andra idrottsmiljöer
Tillgången till idrottsytor för att utöva verksamhet är helt avgörande för 
idrottsrörelsens utveckling. I Stockholmsdistriktet har inte nybyggnation 
skett i takt med befolkningsutvecklingen. Istället har idrottsytor valts bort i 
samband med förtätning eller byggnation av nya stadsdelar. RF-SISU Stock-
holm ska arbeta för att öka tillgången till idrottsytor och idrottsmiljöer.

Trygg och inkluderande idrott 
Barn har rätt till en trygg och säker miljö när de deltar i idrottsrörelsen. Vi 
ska erbjuda en föreningsidrott som välkomnar alla och erbjuder möjlighet 
att ha roligt, må bra och utvecklas. Alla, oavsett kön och könsidentitet, ska få 
samma förutsättningar och vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. 
RF-SISU Stockholm ska verka för att idrottsrörelsen är trygg och välkom-
nande för alla.

Folkbildningen som metod och verktyg 
SISU är idrottsrörelsens studie- och utbildningsorganisation. Folkbildning-
en bidrar till ett fortsatt starkt föreningsengagemang och är den helt nöd-
vändiga nyckeln för få människor i föreningar att växa. RF-SISU Stockholm 
ska genom folkbildning fortsätta stimulera individers lärande och stärka 
idrottsrörelsen i hela vårt distrikt.

Områden där idrottsrörelsen ska växa
Idrott ska vara till för alla oavsett var du växer upp. Idrottsrörelsens närvaro 
är inte lika stark i alla delar av vårt distrikt och där är andelen idrottsaktiva 
barn och unga låg. RF-SISU Stockholm ska arbeta för att stärka det lokala 
föreningslivet, bredda utbudet och sänka trösklarna så att fler har möjlighet 
att bli aktiv i idrottsrörelsen.

Denna verksamhetsinriktning utgår från Riksidrottsförbun-
dets verksamhetsidé ”Vi bedriver idrott i föreningar för att ha 
roligt, må bra och utvecklas under hela livet” samt Studieför-
bundet SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsidé ”Vi erbjuder 
folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt 
människors tankar, idéer och vilja att utvecklas”. 

Den svenska idrottsrörelsen befinner sig mitt i det spännande förändrings-
arbetet enligt Strategi 2025 där vi vill öppna upp och välkomna fler till vår 
idrottsrörelse. RF-SISU Stockholm fortsätter under 2020 arbetet enligt 
utvecklingsresorna.

Utvecklingsresor mot 2025
• Med resan ”En ny syn på träning och tävling” ska vi stödja idrotts- 
 föreningar att utveckla former som passar barn och unga med olika för- 
 väntningar och behov som leder till idrott hela livet.  

• Med resan ”Den moderna föreningen engagerar” ska vi genom folk- 
 bildning och coaching stödja föreningars värdegrunds- och förändrings- 
 insatser samt arbetet med delaktighet och inflytande.

• Med resan ”Inkluderande idrott för alla” ska vi i samverkan med idrotts- 
 föreningar och idrottsförbund arbeta med att öka öppenheten i idrotts- 
 rörelsen. 

• Med resan ”Jämställdhet för en framgångsrik idrott” ska vi stödja  
 föreningar och förbund i att analysera och driva ett aktivt jämställdhets- 
 arbete genom processledning och utbildningsinsatser.

• Med resan ”Ett stärkt ledarskap” ska vi erbjuda idrottsövergripande  
 samlingar, pedagogiska metoder och utbildningsmaterial som stärker ledar- 
 skapet och fördjupar idrottens gemensamma värdegrund i vårt distrikt.

RF-SISU Stockholm är från den 1 januari 2020 den gemensamma organisa- 
tionen för tidigare Stockholms Idrottsförbund och Studieförbundet SISU Idrotts-
utbildarna Stockholm. RF-SISU har två tydliga uppdrag, ett idrottsuppdrag och 
ett folkbildningsuppdrag. På riksnivå kommer det fortsatt att vara två organisa-
tioner, Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. 
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