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Denna projektmall används som underlag för att söka stöd från RF-SISU Skåne inom
Regionalt Specialidrottsstöd – Projektstöd SDF

Syftet med Regionalt Specialidrottsstöd är att stimulera till aktivitet och utveckling av 
specialidrotten inom distriktet utifrån Strategi 2025 och i enlighet med RF-SISU Skånes 
samverkansavtal med Region Skåne.

Projektstöd är en sökbar pott inom Regionalt Specialidrottsstöd som ska gå till 
särskilda, tidsavgränsade satsningar/projekt och skall vara i enlighet med SF:s 
utvecklingsplaner och Strategi 2025 och dess utvecklingsresor. Dessutom kan det 
finnas regionala satsningar som kan prioriteras enligt prioritering i samverkansavtalet 
med Region Skåne. SDF skall sträva efter att medfinansiera aktiviteter via medel från 
SF, egna medel, personella insatser eller annat.

Ansökan ska föranledas av ett dialogmöte med RF-SISU Skåne, därefter fylls denna 
projektmall i tillsammans och skickas in. Distriktsstyrelsen för RF-SISU Skåne beslutar 
sedan om projektstöd för respektive ansökan. Efter genomförande skall en återrapport 
inlämnas, där det tydligt kan utläsas satsningens effekter kopplat till Strategi 2025. 

Utbetalning av projektstöd sker efter beslut om beviljande. För att utbetalning skall 
ske, måste verksamhetsberättelse med årsredovisning, undertecknad 
revisionsberättelse samt årsmötesprotokoll för senaste verksamhetsåret samt en 
verksamhetsplan för kommande år vara inskickad till RF-SISU Skåne. Förbundet åläggs 
även att ha uppdaterade kontaktuppgifter i IdrottOnline. Tidigare beviljade projektstöd 
måste vara återrapporterade innan nya medel betalas ut. 

Stöd till SF idrotter utan SDF: RF-SISU Skåne kommunicerar i dessa fall direkt med SF 
om möjligheter till att söka stödet som skall användas till att göra aktiviteter för 
skånska föreningar/ledare i samverkan med en eller flera skånska IF. Utbetalning av 
medel sker endast till IF med säte i Skåne.

http://www.rfsisu.se/skane


Är satsningen beslutad av styrelsen?

Ja Nej

Beskriv hur satsningen är förankrad inom förbundet.

RF:s och SF:s utvecklingsarbete, Strategi 2025
Beskriv hur projektet kan kopplas till ert SF:s utvecklingsplan samt Strategi 2025 och dess 
utvecklingsresor

Beskrivning/bakgrund
Beskriv satsningen och bakgrunden till ert projekt

Syfte/mål
Syfte/mål med satsningen
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Genomförande
Så här ska vi göra…

Vem deltar i satsningen (möjligt att kryssa i flera alternativ)

Barn 7-12 år (utövare)

Unga vuxna 21-25 år (utövare)

Organisationsledare

Föräldrar

Ungdom 13-20 år (utövare) 

Aktivitetsledare 

Funktionärer/domare

Övriga målgrupper

Ekonomi
Kostnader, deltagaravgifter in, utgifter för…

Långsiktiga mål
Efter avslutat projekt, avser vi att…

Andra finansiärer
T ex kommun, stiftelser, SF, egen insats
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Övrigt
Finns där något mer ni vill lägga till? Beskriv t ex gärna hur eventuell samverkan med 
RF-SISU Skåne kommer att se ut under projektets gång? Hur kommer satsningen bidra 
till en förbättra folkhälsa i Skåne? Vilka IF i Skåne kommer att beröras av satsningen?
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Avser ni bifoga ytterligare dokument till denna ansökan?

Ja Nej

Om ja, ange gärna vilka nedan:
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