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Den svenska idrottsrörelsen befinner sig mitt i det spännande 
förändringsarbetet enligt Strategi 2025 där vi vill öppna upp 
och välkomna fler till vår idrottsrörelse. RF-SISU Stockholm 
fortsätter under 2021 arbetet enligt utvecklingsresorna.

Utvecklingsresor mot 2025
• Med resan ”En ny syn på träning och tävling” ska vi 
stödja idrottsföreningar att utveckla former som passar 
barn och unga med olika förväntningar och behov som le-
der till idrott hela livet.  

• Med resan ”Den moderna föreningen engagerar” ska vi 
genom folkbildning och coaching stödja föreningars värde-
grunds- och förändringsinsatser samt arbetet med delak-
tighet och inflytande.

• Med resan ”Inkluderande idrott för alla” ska vi i samver-
kan med idrottsföreningar och idrottsförbund arbeta med 
att öka öppenheten i idrottsrörelsen. 

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

• Med resan ”Ett stärkt ledarskap” ska vi erbjuda idrotts-
övergripande samlingar, pedagogiska metoder och utbild-
ningsmaterial som stärker ledarskapet och fördjupar idrot-
tens gemensamma värdegrund i vårt distrikt.

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

Tillgången till idrottens anläggningar och andra idrottsmiljöer
Tillgången till idrottsytor för att utöva verksamhet är helt 
avgörande för idrottsrörelsens utveckling. I Stock-
holmsdistriktet har inte nybyggnation skett i takt 
med befolkningsutvecklingen. Istället har idrotts-

ytor valts bort i samband med förtätning eller byggnation 
av nya stadsdelar. RF-SISU Stockholm 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 välkomnande för alla.

Folkbildningen som metod och verktyg 
SISU är idrottsrörelsens studie- och utbildningsorgani-
sation. Folkbildningen bidrar till ett fortsatt starkt fören-
ingsengagemang och är den helt nödvändiga 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. Idrotts-
rörelsens närvaro är inte lika stark i alla delar av vårt di-
strikt 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.

Stärka idrottsrörelsen under och efter pandemin
Under kommande år kommer idrottsrörelsen behöva ökat 
stöd för att repa sig efter pandemin. Det handlar därför 
om att påverka regionalt och lokalt för fortsatt stöd, riktat 
ekonomiskt stöd såväl som stöd för att allting ska fungera 
enkelt i vardagen för föreningarna.

Vi ska även, i ett långsiktigt påverkansarbete, verka 
för att stärka det ekonomiska stödet till förening-
arna i vår region.

Vid distriktsstämman 2020 beslutades om en tvåårig Verksamhetsinriktning för RF-SISU Stockholm. Denna inriktning 
utgår från Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsinriktning som antogs vid Riksidrottsmötet 2019. 
Inför distriktsstämman 2021 föreslås att verksamhetsinriktningen revideras och kompletteras med ytterligare ett viktigt 
område nämligen behovet av stöd till idrottsrörelsen under och efter pandemin. Dessutom förslås att föregående års 
beslut på distriktsstämman kompletteras angående påverkansarbetet för ett ökat ekonomiskt stöd till föreningarna.

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


