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Verksamhetsinriktningen utgår från idrottsrörelsens verksamhetsidé: 
Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under 
hela livet.  
SISU:s verksamhetsidé ligger till grund för folkbildningsverksamheten: 
Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt 
människors tankar, idéer och vilja att utvecklas. 

Inledning

Styrning mot mål 2025
RF-stämman 2015 fattade beslut om gemensamma mål 
för idrottsrörelsen 2025. Målen ska hjälpa idrottsrörel-
sen att tillsammans prioritera verksamheten i riktning 
mot visionen Svensk idrott – världens bästa..    

Idrottsrörelsens mål 2025
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 
internationellt.   

Idrottens värdegrund är vår styrka:  
• Alla lever och leder enligt svensk idrotts värde-

grund.  

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 livs-
lång idrott i förening behöver idrottsrörelsen stärka 

arbetet med värdegrunden och vidareutveckla för- 
eningsidrotten genom att sätta fokus på engagemang 
och medlemskap. Sammantaget kommer det att göra 
Sverige starkare.  

Utvecklingsresor
För att nå målen har idrottsrörelsen tagit beslut om 
fem prioriterade utvecklingsresor. Målen och resorna 
ligger till grund för RF-SISU Gävleborgs 2-åriga 
verksamhetsinriktning.

De fem utvecklingsresorna är: 
• En ny syn på träning och tävling 
• Den moderna föreningen engagerar 
• Inkluderande idrott för alla 
• Jämställdhet för en framgångsrik idrott 
• Ett stärkt ledarskap
 

RF-SISU Gävleborgs uppdrag
RF-SISU Gävleborg är en av Riksidrottsförbundets 
och SISU Idrottsutbildarnas 19 regionala organisatio-
ner. Vårt uppdrag är att stödja, företräda, leda och 
samordna idrottsrörelsen i gemensamma frågor på 
regional och lokal nivå. 

Vi verkar även för och bidrar till idrottens utveckling 
genom folkbildning och utbildning i idrottsföreningar 
(IF) och specialidrottsdistriktsförbund (SDF). 
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En ny syn på  
träning och  
tävling
RF-SISU Gävleborg ska under 2022–2023  

• Stödja och samordna SDF:s och IF:s arbete med att 
se över tränings- och tävlingsstrukturer i syfte att 
fler ska få tillgång goda utvecklingsmiljöer. 

• Fortsatt utveckla Samsyn Gävleborg som verktyg. 

• Genomföra kunskapshöjande insatser kring 
rörelseförståelse i SDF och IF.  

• Stödja SDF:s och IF:s återstartsarbete efter 
coronapandemin, bland annat genom att stärka IF:s 
möjligheter att rekrytera och behålla ledare, 
domare och funktionärer. Särskild fokus riktas mot 
målgrupperna ungdomar och föräldrar. 

• Stödja SDF och IF att stärka tränare genom 
utbildning och folkbildning. 

• Samordna SDF:s och IF:s utvecklingsarbete kring 
former för motionsidrott i förening.

Den moderna 
föreningen  
engagerar
RF-SISU Gävleborg ska under 2022–2023  

• Stödja SDF:s och IF:s utvecklingsarbete för en 
stärkt medlemsdemokrati genom utbildning och 
folkbildning. 

• Stödja och samordna SDF:s och IF:s arbete med att 
öka barn och ungdomars delaktighet i att forma 
verksamheten inom förening och förbund. 

• Fortsatt utveckling av digitala mötesformer och 
förenklad administration för IF. 

• Stödja SDF:s och IF:s utvecklingsarbete med fokus 
på hållbarhetsfrågor. 

• I samverkan med SDF stimulera IF genom utbild-
ning, erfarenhetsutbyten och folkbildning för att 
skapa strategier och arbetssätt för ett hållbart 
föreningsliv.   
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Inkluderande 
idrott för alla
RF-SISU Gävleborg ska under 2022–2023 

• Stödja och samordna SDF:s och IF:s inkluderings- 
arbete med fokus på normer, strukturer och 
socioekonomiska utmaningar i syfte att öka 
deltagande av underrepresenterade grupper.  

• Samordnande insatser för en meningsfull fritid med 
Rörelsesatsning i skolan som nav.  

• Utbildningsinsatser kopplade till ämnet psykisk 
ohälsa. 

• Fortsatt samordna insatser för att aktivera mål- 
gruppen 65+ med satsningen Idrott för äldre som nav.   

• Utveckla kompetensstöd för att stödja idrott för 
personer med funktionsnedsättning. 

• Fortsatt driva satsningen Hälsa för alla, riktat mot 
nyanlända och asylsökande, med folkbildningen 
som metod. 

• Fortsätta med utbildningsinsatser kopplat till 
värdegrundsfrågor i träningsgrupper och lag.  

• Genomföra kunskapshöjande insatser särskilt 
riktade mot idrottsföräldrar och andra viktiga 
vuxna kring idrotten. 

Jämställdhet för 
en framgångsrik 
idrott
RF-SISU Gävleborg ska under 2022–2023 

• Genom utbildning skapa förutsättningar för SDF:s 
och IF:s jämställdhetsarbete med fokus på jäm-
ställdhetsintegrering i praktiken.  

• Genomföra kunskapshöjande och föreningsutveck-
lande insatser kring normkritiskt förhållningsätt i 
IF och SDF.  

Ett stärkt  
ledarskap
RF-SISU Gävleborg ska under 2022–2023 

• Stödja och samordna SDF:s och IF:s arbete med att 
utveckla åtgärder för att skapa trygga idrottsmiljöer. 

• Genom utbildning och mötesplatser stödja SDF och 
IF  att stärka sitt strategiska ledarskap.  

• Genom folkbildning i föreningar stärka idrottens 
idé-och värdegrundsarbete.
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Företräder och samordnar den regionala och 
lokala idrottsrörelsen 

• Utifrån ett kommunalt och regionalt perspektiv 
omvärldsbevaka, driva opinion, företräda och stödja 
idrottsrörelsen i intressepolitiska frågor samt 
mediafrågor i syfte att skapa så bra förutsättningar 
som möjligt för SDF och IF i distriktet.

Stödjer IF i sin utveckling 

• Erbjuder kompetensstöd inom områden som 
föreningskunskap, organisations- och verksamhets-
utveckling, värdegrundsarbete och stöd till IF i deras 
arbete att skapa trygga idrottsmiljöer.

 
Erbjuder och anordnar folkbildning 

• Möter IF för att tillsamman med dem planera och 
anordna folkbildning för så många som möjligt.

 

Erbjuder och anordnar idrottsövergripande 
utbildningar och mötesplatser 

• Erbjuderoch genomför idrottsövergripande utbild-
ningar enligt nationellt fastställda riktlinjer för 
målgrupperna; Tränare, grund- och fortsättning och 
Föreningsledare grund.

 
Är en resurs till SDF:s utveckling av IF 

• Inom ramen för samverkansmodellen kunna stödja 
IF med kompetensstöd och folkbildning inom 
områden som föreningskunskap, organisations- och 
verksamhetsutveckling, värdegrundsarbete och stöd 
till IF i deras arbete att skapa trygga idrottsmiljöer.

Fördelar och följer upp ekonomiskt stöd i linje med 
idrottsrörelsens målsättningar  

• Fördelar och följer upp disponibla ekonomiska medel 
till verksamhet inom distriktets gränser.

Basuppdrag RF-SISU Gävleborg



VERKSAMHETSINRIKTNING

5



RIKSIDROTTSFÖRBUNDET

RF-SISU Gävleborg 
Box 975  •  801 33 Gävle  •  Tfn 070 820 57 58
info.gavleborg@rfsisu.se  •  rfsisu.se/gavleborg


