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Ordförande  
har ordet
 
Livet blir inte alltid som man tänkt sig 
men det kan bli rätt bra ändå.                                            

                                             
I början av 2022 såg jag fram emot att som vice ordfö-
rande i RF-SISU Gotlands styrelse kunna bidra med 
erfarenheter och stötta den nyvalde ordföranden Ste-
fan Wramner. När det sedan visade sig att Stefan be-
hövdes mera för sin familj var det ett självklart val att 
ta över ansvaret. Efter många år i RF-SISU Gotlands 
styrelse kände jag mig trots allt trygg med föränd- 
ringen, tack vare ett gott samarbete med övriga styrel-
semedlemmar och den kompetens som finns i både 
styrelsen och ett väl fungerande kansli som sköter den 
dagliga verksamheten.
I Idrotten hanterar vi inte enbart frågor som är idrott-
specifika. Under min tid i styrelsen upplever jag att 
idrottsrörelsen på Gotland blivit en allt viktigare sam-
arbetspartner och remissinstans i en rad samhällsfrå-
gor som på olika sätt tangerar vår verksamhet. Detta 
gör naturligtvis arbetet mera omfattande men också 
stimulerande och ofta öppnas nya vägar för samver-
kan och samsyn.
2022 var ytterligare ett år som inleddes med pandemi, 
även om restriktionerna släpptes så blev idrottens fo-
kus på att hitta tillbaka efter de mycket utmanande 
pandemiåren. För vissa idrotter var det lätt att komma 
tillbaka till samma läge som tidigare men för andra är 
det svårare och flera kämpar fortfarande. Det positiva 
är att det har kommit ekonomiskt stöd till återstart 
och nya arbetsformer inom idrotten. Vi är tacksamma 
över att ha fått förtroendet att vara med och dela ut det 
till Gotlands idrottsföreningar. I kombination med öv-
riga stöd som finns tillgängliga för idrotten har vi haft 
möjlighet att göra skillnad för många, ofta med förhål-
landevis små medel men fördelat på många föreningar 
som kunnat använda det på bästa sätt i sina verksam-
heter. Vi är en bra bit på väg att hitta tillbaka efter flera 
tuffa år. Stort tack till Region Gotland för ett fint sam-
arbete i att stötta idrotten. 
2022 är ett år då det har hänt mycket på kansliet. Vi 
har haft flera avtackningar av medarbetare som varit 
med oss under lång tid och nu gått i pension men vi har 
också fått nya medarbetare som blivit värdefulla till-
gångar i gänget. 
2022 var också året för RFs distriktsöversyn, för oss på 
Gotland blev det ännu tydligare hur viktig vår lokala 

förankring är och att vi är och måste vara ett distrikt 
med närhet till och personlig kontakt med både politi-
ker och tjänstemän och framför allt våra föreningar. 
Den lokala förankringen är så viktigt för att förstå de 
unika behoven för just Gotland. Vi måste även värna 
om samarbetet med de lokala SDF som finns kvar på 
Gotland, det blir så mycket lättare att ha dem i distrik-
tet än på fastlandet. För de SDF som slagits samman 
med fastlandsdistrikt får vi arbeta för att de förening-
ar som behöver stöd kan få hjälp med kontakter även i 
idrottsspecifika frågor av våra konsulenter. Vi är na-
turligtvis inte isolerade från övriga distrikt vi har 
mycket att vinna på samarbete och också värdefulla 
arbetsformer att dela med oss av.
En annan höjdpunkt under året var verksamhetskon-
ferensen i Västerås. Eftersom 2022 var ett mellanår i 
planeringen stämde vi av verksamhetsplanen och kun-
de konstatera att vi låg väl i fas. Vi fick även möjlighe-
ten att lyssna till föreläsningar och genomgångar. Det 
känns värdefullt att vi hade tid att prata om viktiga 
ämnen och roligt att vi har kompetens i huset att hålla i 
föreläsningar i olika ämnen liksom det är mycket vär-
defullt att få information från ett annat distrikt. Vi 
hade också tid för social samvaro och rörelse och sam-
mantaget hade vi väldigt roligt tillsammans.
När jag ser framåt tycker jag att projektet ”Sätt Got-
land i rörelse ” och satsningen på idrott för äldre känns 
spännande. Liksom vi för det något yngre får arbeta 
med Rörelsesatsningen i skolan rörelse är så viktigt för 
både fysisk och psykisk hälsa i alla åldrar. Det är också 
spännande med de nya anläggningar som är på gång, 
det har länge funnits ett behov av fler idrottsytor och 
nu har i vart fall planeringen tagit ett steg framåt. Inte 
minst viktigt är nu att de hallar som byggs ska kunna 
nyttjas för flera olika behov, tex samverkan mellan 
skola och idrott och naturligtvis också mellan olika 
idrotter.  Vi står också inför stora utmaningar på kost-
nadssidan vad gäller både energiförbrukning, resande, 
och indirekt en försämrad privatekonomi, men låt oss 
tro att vi gemensamt skall lösa de flesta av knutarna 
och gå mot en ytterligare stärkt idrottsrörelse.
Sist vill jag passa på att lämna en personlig reflektion 
över idrottens betydelse inte bara i rörelseglädje och 
framgångsrika prestationer. Idrotten är också en stor 
och viktig del i det sociala livet. För egen del har jag 
under åren haft glädjen att följa några av de små barn 
som jag första gången mötte på arenan i 8-10- års ål-
dern upp i vuxenlivet. Att bli inbjuden till vigsel och 
dop av nästa generation känns inte bara ärofyllt och 
värmande utan visar väl också på att idrotten ger vän-
ner för livet. 

Mona Snäckerström, vice ordförande RF-SISU Gotland

                                                                         RF-SISU Gotlands styrelse

Ordförande: Stefan Wramner   
Vice ordförande: Mona Snäckerström  
Ledamöter: Håkan Ericsson, Karin Granath, Mikael Håkansson, Fredrik Persson, Christina Westdahl,  
Mikael Persson, Monica Hjerp   
Adjungerade till styrelsen Yvonne Lindvall, Bo Johansson, Bo Ronsten

Hedersordförande: Lars Hammarström, Barbro Wettersten 

Anställda under året: Cecilia Fors, Anna Samelius, Elisabeth Johansson, Gunnel Österberg, Yvonne Lindvall, 
Gunilla Hinas, Jan Christofferson, Bo Johansson, Tomas Jansson, Peder Wennersten, Rina Muttoni, Shamima 
Aktar, Martin Voest, Göran Hellgren, Daniel Johansson, Milan Kuzeljevic, Anita Gandå, Emma Gustafsson, 
Anna-Sara Fire, Britt-Marie Bergvall, Mikael Persson, Peter Lindström, Ulrika Söderström, Annelie Blixt

RF-SISU Gotland 
styrelse och personal
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Vi är stödorganisationen för den organiserade idrotten på Gotland. Vi är Riksidrottsförbundets 
(RF) och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas (SISU) distriktskontor. Våra uppdrag är att: 

Företräda idrotten - vi är 
stödorganisationen för den 
organiserade idrotten på Gotland. 
Leda - vi är en stark kraft och partner 
för att utveckla  idrotten mot  de 
gemensamma målen 2025
Stödja – ge stöd och service – till 
idrotten inom de områden som det 
behövs.
Samt, som Idrottens studieförbund, 
bidra till att idrotten får:
Folkildning – där den självlärande 
lärgruppen är central
Utbildning – mer styrd av planer, 
mer formell
Utveckling – av i första hand 
organisationer

Det här är våra uppdrag

Varje förening och förbund beslutar själv över sin verksamhet utifrån Svensk Idrotts gemen-
samma beslut och RF:s stadgar med vision, verksamhetsidé och värdegrund. Idrottsrörelsen 
har kommit överens om en gemensam värdegrund som all verksamhet ska utgå ifrån. Värde-
grundens fyra punkter:

- Glädje och gemenskap - Allas rätt att vara med  

Idrottens värdegrund

Arvet
Mats Ladebäck, Fredrik Persson, Håkan Ericsson, 
Anna Samelius, Christina Westdahl

Team 2023 Island Games 
Emelie Hansson, Björn Uppborn, Johan Granath, 
Emma Gustafsson, Johanna Dahlbom, Ola Granlund, 
Stefan Paulsson, Peter Lejon, Anders Selin, Jorma 
Jääskeläinen, Davor Vikic, Håkan Pettersson, Mikael 
Håkansson, Lina Svegsjö, Patrik Wahlberg, Fredrik 
Melin, Allan Jacobsson, Rikard Lindberg, Pernilla 
Thuresson, Björn Carlnäs, Per Norrby, Bo Ronsten, 
Fredrik Persson, Annelie Blixt

Projektstöd Anläggningar och idrottsmiljöer
Mona Snäckerström, Anders Nilsson, Jonas Sundgren
Gunnar Eneqvist, Ronny Liljegren, Per Wallstedt, 
Jan Christoffersson, Bo Ronsten, Tomas Jansson

Gotland OUT
Thomas Bergbom, Magnus Larsson, Anna-Britta von 
Schulman, Mona Snäckerström, Frida Ganshed, Adam 
Jacobsson, Angelica Andersson-Fihn, Bo Ronsten, 
Göran Hellgren, Martin Voest, Anita Gandå

Projektstöd Regionmiljonen
Jan Christoffersson, Annelie Blixt, Mona Snäcker-
ström, Per Wallstedt,  Mikael Persson, Milan  
Kuzeljevic, Bo Ronsten

Idrottsgymnasiet
Richard Spong, Fredrik Karlsson, Trond Ringwall, 
Hans Särkijärvi, Jorma Jääskeläinen, Sofie Kindberg, 
Petter Svensson, Christophe Lallet, Håkan Ericsson, 
Jan Christoffersson, Anna Samelius, 

Våra projektgrupper

Idrottens organisation

- Demokrati och delaktighet - Rent spel 
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IDROTTSRÖRELSENS VISION

Idrott för alla 
– hela livet
Inom idrottsrörelsen pågår ett omfattande förändringsarbete som beskrivs i 
dokumentet Strategi 2025. 2015 beslutade idrottsrörelsen gemensamt om nya 
mål, två år senare tillkom de utvecklingsresor som ska hjälpa oss att nå dem.

Det stora målet med resorna är att alla som vill ska kunna idrotta hela livet i 
föreningar där fokus är glädje och utveckling. Även om utmaningarna är många 
har engagemanget och förändringsviljan varit stor. Vi har fortfarande ett stort 
och viktigt arbete framför oss. Tillsammans gör vi den svenska idrottsrörelsen 
till världens bästa!

ÖVERGRIPANDE MÅL

Svensk idrott 
– världens bästa
Vår vision är inte blygsam: Svensk idrott – världens bästa. Den handlar om att 
välkomna alla in i en idrottsrörelse där varje människa har en plats och en 
uppgift. En idrottsrörelse med ett enat fokus kring sunda värderingar och en 
tro om att just dessa skapar grunden för en idrott i världsklass.

Den svenska idrottsrörelsen vill bli bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill 
ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en 
självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar.

Idrottsrörelsens 
mål 2025 

Målen mot 2025 ska hjälpa idrottsrörelsen 
att tillsammans prioritera verksamheten i 
riktning mot visionen, ”Svensk idrott 
världens bästa”.  
 
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 värdegrund. 

 

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 svensk idrott stärka 
arbetet med värdegrunden och vidareutveckla före- 
ningsidrotten genom att sätta fokus på engagemang 
och medlemskap. Sammantaget kommer det att göra 
Sverige starkare. Verksamhetsinriktningarna utgår 
från den strategiska planen och målen 2025.
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Utvecklingsresor  
för att nå målen
På Riksidrottsmötet i maj 2017 beslutade stämman om fem utveck-
lingsresor som idrotten måste fokusera på för att nå målen för Strate-
gi 2025. De kallas utvecklingsresor eftersom de är en långsiktig 
strävan mot de övergripapande målen 2025. Idrottsrörelsen gör en 
gemensam resa där RF leder, strödjer och företräder idrottsrörelsen, 
medan SISU Idrottsutbildarna bildar och utbildar i riktning mot målen.

01
En ny syn på  
träning och  
tävling
Vi vill ha en idrottsrörelse där alla får plats 
att idrotta utifrån sina villkor oavsett ambi-
tion, ålder, kön, prestationsnivå eller andra 
förutsättningar. Träning och tävling utfor-
mas så att utövaren mår bra, har roligt och 
utvecklas under hela livet. Alla tränar, det 
är det vi har gemensamt. De som vill tävlar. 
Föreningarna kompletterar varandra och 
samverkar både med varandra och med an-
dra aktörer. Det finns alternativ för 
människor med olika ambitioner – inom 
idrottsrörelsen, hela livet.

Ett av våra absolut viktigaste uppdrag är att uppmunt-
ra barn och unga till rörelseglädje. Rörelsesatsningen i 
skolan är ett regeringsuppdrag riktat till barn i åldrar-
na förskoleklass till år 6 som inspirerar till positiv 
folkhälsa, rörelse och har visat att förbättra skolresul-
taten. Våra 12 överenskommelseskolor under 2022 var: 
Fårösundsskolan, Solklintskolan, Lärbro skola, Tjel-
varskolan, Terra Novaskolan, Gråboskolan, Lyckåker-
skolan, Västerhejde skola/Eskelhem skola, Klinte- 
skolan/Sanda skola och Havdhem skola. Under 2022 
startade även Gråboskolan en skolidrottsförening och 

vid Terra Nova skolan genomfördes en rörelseledar- 
utbildning med elever på år 4.

Utbildningen Hand the ball uppmuntrar barn och 
unga till fysisk aktivitet genom att använda ett inklu-
deringspedagogiskt tillvägagångssätt. Under hösten 
2022 genomfördes en utbildning i Hand the ball till-
sammans med skolpersonal och ledare från VIF Gute 
handboll. Även Svenska Fäktförbundet har varit på ön 
och utbildat skolpersonal och ledare från Gotlands 
Fäktklubb. Utbildning handlade om att använda vär-
jor av plast som fäktaktivitet. Platsvärjorna lämnades 
sedan till Fritidsbanken för fortsatt samverkan med 
skolorna. 

Idrottens dag i skolan är alltid en succé och ett ut-
märkt tillfälle för barn att prova på nya idrotter och 
för föreningar att visa upp sin verksamhet och värva 
medlemmar. Det här året var inget undantag. Den 30 
september deltog 32 idrottsföreningar på nio överens-
kommelseskolor på Gotland. 

Syftet med idrottsgymnasiet är att elever ska få en 
möjlighet att kombinera sina gymnasiestudier med en 
elitsatsning inom sin idrott. Under vårterminen be-
drev idrottsgymnasiet Gotland tre utbildningar och 
under höstterminen två utbildningar. NIU (Nationell 
godkänd utbildning), 400–500 poäng i fotboll och 
innebandy. LIU (Lokal idrottsutbildning), 200 poäng i 
fotboll, ishockey, friidrott, orientering och innebandy 
samt gymnastik från HT22. LIU-T (Lokal idrottsut-
bildning- Träningslära), 200 poäng med elever från 
olika idrotter, endast under vårterminen.

Söktrycket från ansökande elever är fortfarande stort 
i de flesta idrotter och antalet elever var under vår- 
terminen fördelat på NIU 45 elever och LIU 56 ele- 
ver. Under höstterminen var antalet elever på NIU 49 
elever och LIU 86 elever. 

Barn och unga ska ha tillgång till idrott där de bor. 
Sommaren 2022 erbjöd vi traditionsenligt sommar-
lovsaktiviteter i Gråbo och Bingebyområdet. Det blev 
både Pep up, innebandy under Grillkväll i Bingeby och 
Visby IBK sökte och fick medel för att bedriva som-
marlovs innebandy. 
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02
Den moderna 
föreningen  
engagerar
Den moderna föreningen ser annorlunda ut 
och utmanas av förändringarna i samhället 
skriver RF i sin strategiska plan.  2020 och 
2021 var de åren då idrottsrörelsen blev 
tvungen att digitaliseras var sig den var 
redo för det eller ej. Året 2022 var då det 
inte längre var tvunget att ha digitala sam-
mankomster. Däremot insåg många att di-
gitala möten och utbildningar skapar till-
gänglighet, inkludering och nya möjlig 
heter. Det finns en viktig poäng i att behålla 
de digitala eller hybrida mötena där det är 
möjligt. 

Sista december 2022 slocknade IdrottOnline hemsida 
för både RF-SISU Gotland (samt alla andra distrikt) 
och de föreningar som använde Idrott Online som sin 
hemsidelösning. Under årets gång var vi lite tjatiga 
med att informera föreningarna om att de behövde 
hitta nya hemsidelösningar, vi ville inte att någon 
skulle stå i slutet på året utan hemsida. Vi höll i utbild-
ningar som presenterade alternativa webbpublice-
ringsverktyg och försökte ge varje förening på fötter-
na att ta det bästa beslutet vad rätt hemsidelösning var 
för just dem. Det var också året då en stor del arbetstid 
för vår kommunikatör gick åt att lära sig SiteVison som 
är det webpubliceringsverktyg som RF har valt för  
distrikten. Skapandet av den nya hemsidan var en tids-
krävande process. De som hade sett fram emot en ny 
look på hemsidan blev dock besvikna eftersom den i 
det stora hela ser ut som tidigare. 
RF-SISU har kundsupport för IdrottOnline och vi har 
hjälpt 20 föreningar med ärenden 2022. 
Appen IdrottOnline har funnits med ett tag men un-

der 2022 lade vi mycket fokus och energi på att upp-
muntra föreningar att använda sig av den. Det förenk-
lar och effektiviserar närvaroregistrering av lär- 
grupper vilket innebär mindre administrativt arbete 
för föreningarna. 
2022 gick anställda på RF-SISU Gotland grundutbild-
ning för föreningsledare, i syftet att senare kunna re-
kommendera utbildningen till sina föreningar. 
I slutet på året kom även en digital tavla på plats i  
receptionen. Tavlan uppdateras automatiskt och visar 
vilka möten som sker på idrottens hus och i vilket rum. 
Den visar kommande utbildningar och vilka med- 
arbetare som jobbar på plats i huset, vilka som jobbar 
hemifrån och om någon är sjuk. Vi hoppas att tavlan 
ska göra det lättare att få en översikt vid besök på 
Idrottens hus.
I maj anordnade vi sportbion på Gotland då vi visade 
filmen "Jag är Zlatan". Vi bjöd in aktiva födda 2012 och 
tidigare, plus ledare med reflektion i biosalongen efter 
filmen. Sportbion blev en succé med 270 biosugna 
barn och vuxna och efter filmen var slut startade lär-
grupper upp med reflekterande frågor via Menti på 
bioduken. 

Regionmiljonen är Region Gotlands extra verksam-
hetsstöd som har tilldelats Gotlands föreningar i 3 
omgångar. Under året godkändes 56 ansökningar från 
52 olika föreningar. Variationen är stor på projekten, 
det är allt från discgolfbana, beachvolleyboll på stran-
den till ungdomsläger med fokus på självkänsla. Och 
mycket mer. Det är tydligt att Region- 
miljonen bidrar till kreativ föreningsutveckling. Ett 
exempel på det är Slite Pistolskytteklubb som sökte 
regionmiljonen för en tjejsatsning som gick ut på att 
de köpte 5 st luftpistolbanor samt luftpistoler med till-
hörande utrustning. Satsningen var lyckad och de fick 
fler tjejer i klubben och det i sin tur resulterade i bättre 
stämning och gemenskap i klubben . Det är så många 
fler som vill komma på träningarna nu att de skulle 
behöva ännu fler banor. 

Idrotten är en viktig resurs när samhället måste sam-
las runt viktiga frågor och händelser. Ett exempel på 
detta var när Gotlands idrottsföreningar slöt upp och 
agerade vaccinationsvärdar. Tillsammans med Regi-
on Gotland samordnade och bemannade vi vaccina-
tionsplatser runt om på Gotland. Deltagande före- 
ningar var Golden Girls, Idrotts Historiska sällskapet, 
IK Graip, Stånga IF, Ender IF, Gotlands Bowling 
Veteraner, FC Gute och Visby Roma Hockey. 
Charlotte Sundvall, ansvarig för hållbar utveckling på 
Riksidrottsförbundet kom till Gotland för att prata 
om som ansvarar för hållbar idrott både för anställda 
på kansliet och för idrottsföreningarna på Fritids- 
banken i Klintehamn. Hållbar idrott är av stor priori-
tet både för oss på kansliet men även när vi arbetar 
med i föreningsutveckling.

        Föreningar som fick  
projektstöd anläggning 2022
  
Innebandysarg Idrottsgymnasiet Gotland Skol IF

Energisparning Traume Visby AIK

Utegym  Stenkyrka IF

Renovering vatten, hagar och omklädningsrum Wisby RK

Energibesparing Almedalens Bouleklubb

MTB park hopp Ringmurens CK

Utveckling Slite Racketcenter Visby TK

Utökad tillgänglighet  Klinte Skyttegille

Motion och rörelselek inom parasporten  Svaide Roma SOK
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 Föreningar som fått bidrag   
från Regionmiljonen 2022

                              

  

Vi började året med en digital bidragskväll då vi bjöd   
in Gotlands idrottsföreningar för att tillsammans 
med Region Gotland informera om de olika stöden och 
bidragen som finns att söka för idrottsföreningar. 

Träffen var välbesökt och uppskattad. 
Svante Randlert höll den uppskattade föreläsningen 
"Tänk om vi måste tänka om" på Wisby Strand i 
september och det blev succé

Austur Islandshästförening  

BK Gotlands veteraner  

DK Bottenskraparna  

Endre IF  

Fardhem Garda BK  

FC Gute  

Fårösunds GoIK  

Föreningen Gutnisk Idrott  

Garda OK  

Gotlands Bro OK  

Gotlands Dykarklubb  

Gotlands Trampolin och Trickingklubb  

Idrottsgymnasiet Gotland Skol IF  

IF Hansa-Hoburg  

IFK Visby  

IK Graip  

Kenseikan Visby Kendo  

Levide IF  

Lärbro Discgolf Förening  

Lärbro IF  

Lärbro Skol IF  

MK Gutarna  

Mulde VK  

P 18 IK  

Slite Pistolskytteklubb  

Stenkyrkaortens Ridklubb  

Sudrets HC  

Svaide Roma SOK  

Team Gotland Volleybollklubb  

Visborgs OK  

Visby AIK  

Visby Atletklubb  

Visby Bridgesällskap  

Visby Golfklubb  

Visby IBK  

Visby Judoklubb  

Visby Roma HK  

Visby Roma Ungdom  

Visby TK  

Visbygymnasterna  

Väskinde AIS  

Wisby  SS  

Östergarns IK 

  

Föreningar som tilldelats Region Gotlands temporära verksamhetsstöd Region- 
miljonen. Stödet utdelas för att underlätta, stimulera och stödja insatser som 
främjar aktivitet och rörelse för barn, ungdomar och pensionärer och personer 
med funktionsnedsättning. Det ska framför allt vara fokus på rekrytering av nya 
medlemmar samt behålla de som redan är i verksamheterna.
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03
Inkluderande 
idrott för alla
Inkluderande idrott är en idrott som är fri 
från diskriminering och en plats där alla 
får vara, klä sig och uttrycka sig som de vill. 
Det är också en idrott som arbetar med 
normer och värdegrund för att på så sätt 
vara relevant i ett mångkulturellt samhälle 
och i en värld i ständig förändring. 2022 var 
året då hela världen chockades av Ryss-
lands anfallskrig mot Ukraina och som 
vanligt stod idrotten på Gotland redo att 
göra sitt för att inkludera ukrainarna.

Många ukrainare flyttade till Roma. Det tog inte lång 
tid innan vi startade ett språkcafé i Roma. I en kaos- 
situation kan det vara svårt att veta exakt vad som be-
hövs och det tog lite tid att hitta rätt. För att förstå be-
hovet skapade vi samarbete med andra organisationer 
som hjälpte nyanlända. Med hjälp av etablerade ukrai-
nare på Gotland skapade vi prova-på verksamhet inom 
bl a gymnastiken och deltog på den ukrainska mässan i 
ICA Maxi arena där skatboardföreningen och FC Gute 
erbjöd mycket uppskattad prova-på verksamhet. 
Många idrottsföreningar hörde av sig och ville hjälpa 
till och vi matchade barn och unga med föreningar. 
Flera hade idrottserfarenhet från Ukraina och önska-
de att få fortsätta med den idrott de sysslade med tidi-
gare. Att hitta till en förening i Sverige blev ett sätt att 
kunna något normalisera en upp och ner vänd vardag. 
I och med att flyktingarna från Ukraina kom till Got-
land blev det extra tydligt hur viktig samverkan är när 
det kommer till inkludering och integrationsarbete. Vi 
fortsatte att delta i månatliga regionala samverkans-
möten anordnade av Länsstyrelsen där vi tillsammans 
med andra aktörer hittar bästa sätt att erbjuda hjälp 
och aktiviteter. 
Fritidsbanken i Klintehamn höll språkcafé veckovis 
som blev en viktig mötespunkt för de som ville lära sig 

svenska i Klintehamn. När flyktingboendet för ukari-
anare öppnade i Klintehamn startade vi ett till språk-
café. Eftersom ukrainarna omfattades av massflykts-
direktivet hade de inte rätt till SFI vilket gjorde att det 
blev ännu viktigare att lära sig svenska på andra sätt 
och hitta sysselsättning. Språkcaféer blir en plats där 
man, förutom att lära sig svenska, även får en möjlig-
het att lära sig om det svenska föreningslivet och får 
hjälp att skapa kontakter med idrottsrörelsen. 
Vi fortsatte att informera om det gotländska idrotts-
föreningslivet genom att använda materialet "Idrott 
en bra start i livet", som är ett material på lätt svenska 
men även översatt till flera språk. I och med kriget i 
Ukraina översattes det blixtsnabbt till ukrainska. Vi 
använde materialet när vi besökt SFI, universitetets 
utbildning "Korta vägen" och Gotlands folkhögskola.
Vi anordnade vår återkommande cykelkurs för nyan-
lända kvinnor, yoga och en simkurs för samma mål-
grupp. 

Under en sommarvecka anordnade vi traditionsenligt 
Fritidsbanken Pep up i Bingeby och Gråbo. På pep 
upen får Gotlands idrottsföreningar en möjlighet att  
visa upp sin verksamhet. Barn och unga i områdena 
testade allt från cheerleading, varpa, inlines, skate- 
board, innebandy, fotboll och tennis m.m. På plats 
fanns även Kulturskolan som spelade musik samt en 
mysig läshörna med böcker. Aktiviteterna blev upp-
skattade av boende, fritids och Lotsen som kom med 
sina barngrupper. Även äldre som bor i området tyckte 
att det var roligt att vi var där.
En annan sommartradition är Grillkvällarna i Bingan 
som vi arrangerar tillsammans med Bilda och Got-
landshem. Sommaren 2022 kunde boende i Bingeby 
njuta av grillat, kultur och idrott fem varma kvällar. 
Gotlands Innebandyförbund tillsammans med Endre 
IF var på plats alla kvällar med innebandysarg, klub-
bor och bollar för spontaninnebandy. Även tipsprome-
nad och pratstunder var uppskattade inslag av flera 
deltagare. Det kom mellan 10–30 besökare till våra ak-
tiviteter varje kväll och rörelseglädjen var oslagbar 
hos barnen. Att finnas och synas i idrottssvaga områ-
den är en av våra prioriteter! 

Utbildning inom inkludering och normer är viktig 
kompetensutveckling för våra medarbetare, både i 
mötet med föreningarna men även för att säkerställa 
att RF-SISU Gotland är en trygg arbetsplats för alla. 
Under 2022 hade vi tre interna utbildningstillfällen 
för medarbetarna två på tema normer och normkritik,
den tredje utbildningen var om härskartekniker av 
Anna Blixt. 
Vi genomförde även inkluderingsutbildningar med 
Bottenskraparna DK, IBK och Visby Bois. Anna Blixt 
höll i utbildningen "Ett inkluderande föreningsliv". 
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Jämställdhet för 
en framgångsrik 
idrott
Jämställdhet inom idrotten är så mycket 
mer än att räkna antalet föreningsaktiva  
män och kvinnor. Det handlar också om att 
diskutera maktstrukturer samt att spåra 
och prata om resultaten av rådande köns- 
normer för alla. 

Ortorexi och ätstörningar är långt ifrån ett problem 
som bara berör tjejer och kvinnor men det kommer ofta 
ur ett försök att leva upp till könsstereotypiska normer 
om hur kroppen borde se ut och hur den borde prestera. 
Nora Eriksson är en skådespelare med Gotlands an-
knytning som kom till Gotland med sin enpersons före-
ställning "Spring tills du dör". Spring tills du dör spela-
des vid tre tillfällen under hösten och var väldigt 
uppskattad. Det var elever vid idrottsgymnasiet, elever 
vid  
Fårösundsskolan och Folkhögskolan samt en allmän 
visning för alla inom idrotten på Solbergaskolan.

 
 
Att ha samtal om mansnormer är en nödvändighet för 
att idrotten ska vara en trygg plats. I november före- 
läste författaren och journalisten Atilla Yoldas om 
machokultur, mansideal, jämställdhet och homofobi. 
Över 80 ledare och aktiva kom på föreläsningen, det 
stora antalet deltagare visar att ämnet är viktigt för 
många men också hur engagerade våra idrottledare är i 
att skapa en trygg miljö för barn och unga. 

Som uppföljning till föreläsningen med Atilla Yoldas 
anordnade vi killmiddag med ett av IBKs lag. Under en 
kväll lagade spelarna tacos tillsammans på Idrottens 
hus och samtalade om normer, känslor och macho- 
kultur. Killmiddag är en modell som vi tror på och vi 
ser fram emot fler killmiddagar i framtiden.

Under året tog verksamheter fart igen efter pandemin 
och ansökningar till Arvet inkom i en strid ström. Sex 
ansökningar beviljades under året, var av de flesta var 
fleråriga, samt att Endre IF genom sin Målvaktsakade-
mi ansökte om ett mindre utökat stöd för att genomföra 
sista delen innan de under 3-årsprojektet stod på egna 
ben. Målvaktsakademin har varit ett fantastiskt fint 
delprojekt i Endre IF:s 3-åriga ansökan, som utvecklat 
damidrotten hållbart och långsiktigt. Ett annat exem-
pel från året är Slite Pistolskytteförenings 1-års projekt 
som avslutades under året. 

Gotlands Skateboardförening sökte och fick Projekt-
stöd IF barn och ungdom för sin tjejskatesatsning. Un-
der några dagar under höstlovet kom en skejtledare 
från fastlandet och lärde ut teknik till 14 tjejer och 
transpersoner. Tack vare projektstöd IF kunde sats-
ningen vara kostnadsfri och platserna hade strykande 
åtgång. 

Samarbeten under 2022
 

Polisen

Funkibator

Vuxenutbildningen  SFI

Region Gotland

Kulturskolan

Folkhögskolan i Hemse

Gotlandshem

Lotsen

Röda Korset

Länsstyrelsen 

Solrosi 

Bilda

  

År 2022 är paraidrottens år och vi är stolta över hur 
para-idrotten på Gotland har utvecklats. Det rappor-
terades 204 utbildningstimmar och de tre föreningar 
som rapporterade flest timmar är FC Gute med 97 tim-
mar, RBU 23 timmar och Visby IBK 22 timmar. Visby 
Badmintonklubb och Endre IF är två nya föreningar 
har visat intresse för att bedriva parasport. Visby Bad-
mintonklubb har träning en dag i veckan och samver-
kar med Parasport Gotland. 

Vi hälsar stolt dövidrotten i Almedalens Bouleklubb 
välkommen som ny idrott för 2022. 

Under 2022 hade RF-SISU Gotland möjlighet att be-
vilja projektstöd till idrottsföreningar som vill utveck-
la eller starta upp verksamhet för målgruppen 65 år 
och äldre. Vi kallar det Idrott 65+ och stödet syftar till 
att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att ut-
veckla sin idrottsverksamhet i föreningen för mål-
gruppen 65+. Fyra föreningar har beviljats stöd under 
2022:

Endre IF; Visby TK, Islandshästföreningen Austur, 
Visby badmintonklubb.

Fritidsbanken möjliggör en inkluderande idrott och 
rörelse samt ett hållbart förhållningssätt till aktivi-
tetsprylar. Fritidsbanken är även en samlingsplats där 
vi har arrangerat språkcafé, schack och kultur- 
evenemang och när det händer något idrottsrelaterat 
runt om på Gotland är målet att Fritidsbanken ska fin-
nas där och låna ut prylar. På Gotland hittar man Fri-
tidsbanken både i Gråbo och Klintehamn. Under 2022 
lånades det ut totalt 2935 artiklar vid 442 lånetillfäl-
len.

IBK och Visby judoklubb är två föreningar som har be-
drivit verksamhet i de områden som vi kallar idrott-
svaga. Föreningarna har gjort ett stort och viktigt ar-
bete för att det ska finnas fler möjligheter till idrott i 
Bingeby och Gråbo. 
 Båda föreningarna sökte Tore A Johansson stipendiet, 
ett stipendium som delas ut till idrottsföreningar som 
skapar inkluderande och innovativa lösningar för att 
barn och unga ska kunna idrotta i sin närmiljö. Gläd-
jande fick båda föreningarna stipendiet och vi hoppas 
att de känner sig ännu mer peppade att fortsätta sitt 
fantastiska arbete med att göra rörelse tillgängligt för 
alla. Stort grattis till er! 
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Milan Kuzeljevic som verksamhetschef. Innan Milan 
började hos oss arbetade han som enhetschef på soci-
altjänsten och han har även en imponerande bakgrund 
som fotbollsproffs i forna Jugoslavien och i Sverige. 

Vår verksamhet drivs av en övertygelse om att alla 
barn ska ha tillgång till roligt, utvecklande och trygg 
idrottsutövande. Under året kom det nya riktlinjer för 
barn och ungdomsidrott från RF som utformats i dia-
log med specialidrottsförbunden, UNICEF Sverige, 
Rädda Barnen, Friends och BRIS. Vi anordnade en in-
formationsträff för idrottsföreningar, en dryg timme 
och avslutning med en kortare frågestund. 

Uppdraget Trygg idrott förändrades under 2022. Det 
reaktiva arbetet inom trygg idrott flyttades ut från 
varje distrikt till fem distrikt som får regionalt stöd för 
att arbeta reaktivt med trygg idrott. Gotland tillhör di-
strikt Stockholm. Basuppdraget för det proaktiva och 
främjande trygg idrott arbetet kvarstår men sak- 
kunnig i trygg idrott på distriktet tar emot inkomna 
ärenden för att sedan rådgöra distrikt Stockholm om 
ärendet är reaktivt eller proaktivt. Om det avgörs vara 
reaktivt tar distrikt Stockholm över.

Visby Roma hockey ungdom startade en process med 
fokus på värdegrundsfrågor och trygga och inklude-
rande idrottsmiljöer. Tillsammans med två av våra 
konsulenter och Svenska Hockeyförbundets fören-
ingsutvecklare jobbar de med ”Hemmaplansmodel-
len”. De påbörjade arbetet i december, har hittills träf-
fat alla ledare vid två tillfällen. Arbetet kommer att 
fortsätta under ett års tid. 

”100 % Ren Hård träning” är en arbetsmetod för gym 
för att minska användandet av och tillgången på ana-
bola androgena steroider och andra dopingpreparat. I 
arbetsmetoden utvecklar träningsanläggningar på ett 
långsiktigt förebyggande arbete i kampen mot doping 
genom samverkan mellan olika aktörer varav vi är en. 

05
Ett stärkt  
ledarskap
Den ideella idrottsledaren är ryggraden i 
den svenska idrottsrörelsen, utan de ideel-
la ledarna finns vi inte. Det är de ideella 
ledarnas mod, engagemang, tid och kom-
petens som gör dem till det främsta verkty-
get för att attrahera medlemmar med olika 
förutsättningar, göra ett livslångt idrot-
tande möjligt samt göra idrottsrörelsen till 
trygg plats att utvecklas inom.

Under året sammankallade vi ordförande i Gotlands 
idrottsföreningar tre gånger till ordförandekonferen-
ser. Två digitala och en fysisk träff.  Det diskuterades 
fritidsplanen, Regionala utvecklingsstrategier och 
återstart efter pandemin. 

Kassörer är viktiga för stabila föreningar och under 
2022 utbildade vi 5 kassörer.
Ett uppsving för vår verksamhet var att vi anställde 

19

 

  Idrotter med flest ledarutbildningar 

                                   1. Fotboll 

                                   2. Orientering

                                   3. Innebandy

                                   4. Ridsport

                                   5. Gymnastik

                                   6. Korpen

    

  Idrotter med flest deltagare på  

ledarutbildningarna
                                          1. Fotboll 

                                          2. Orientering 

                                          3. Ridsport

                                          4. Innebandy

                                          5. Gymnastik

                                          6. Friidrott
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Idrottens Ö är ett samarbete mellan den gotländska 
idrottsrörelsen, RF-SISU Gotland och besöksnäringen 
på Gotland som uppmuntrar till idrottsresor till Got-
land året om. Det är tydligt att våra föreningar vill ar-
rangera evenemang efter pandemiåren. 2022 var ett 
rekordår för Idrottens Ö med imponerande 100 evene-
mang. Vi har deltagit i med Gotlands Convention Bu-
reau på Riksidrottsförbundets mötesplats Idrott & De-
stination tillsammans med andra distriktsförbund, 
specialidrottsförbund och destinationsbolag. I sam-
verkan med Destination Gotland har Idrottens Ö- 
arrangörerna fått utbetalt totalt 133 000 kr i kickback 
för idrottsresande. 

Idrottsmedicinska kursen arrangerades i samarbete 
med eldsjälen Tönu Saartok, Idrottsmedicinska före-  
ningen Gotland. Kursen arrangeras vartannat år och 
ställdes in under pandemiåren så den var fullbokad 
och efterlängtad. 56 deltagande läkare, fysioterapeu-
ter, sjukgymnaster, chiropraktorer, naprapater, sjuk-
sköterskor, tränare från Sverige och Norge. Föredrags-
hållarna var landslagsläkare och andra experter inom 
idrottsmedicin i Sverige. 

Projektet Gotland OUT vill stärka förutsättningarna 
för hållbar outdoor turism på Gotland. Under 2022 var 
fokuset på att utveckla alla deltagande organisationer 
inom olika kunskapsområden såsom affärsutveckling, 
hållbarhet och marknadsföring. För att bredda projek-
tet har det även arrangerats tematräffar inom områden 
relaterade till att driva utveckling av outdoor aktivite-
ter på Gotland. 

På initiativ av Gotland OUT, har regionen och länssty-
relsen i samverkan med turistbyrån och Gotland.com, 
tagit beslutet att implementera Naturkartan som ett 
verktyg att bättre presentera Gotlands outdoor möjlig-
heter. 

Vi hann knappt lägga det värsta av pandemin bakom 
oss innan den internationella krisen i Ukraina blossade 
upp med ett antal konjunktur följdverkningar. Vi har 
som regional stödorganisation varit katalysator för 
både statliga och regionala stödpaket. Dels som åters-
tartsstöd och dels som förstärkta verksamhetsstöd.

Under 2022 har vi fått och fördelat 360.000 till 36 före- 
ningar som tappat mer än 30% av LOK-stödet under 
pandemin. Vi har fått ytterligare 500.000 att fördela 
till återstartsprojekt där fokus är föreningsutveckling 
samt ledarutveckling dessa sträcker sig över 2023 ock-
så. Utöver detta så har vi fått förstärkt ramanslag för 
projektstöd till IF i anläggningsbidrag och utveckla 

barn och ungdomsidrotten. Dessa stöd sträcker sig 
även över 2023.

Regionalt så har vi fått stöd till Fritidsbanken, regi-
onmiljon, extra stöd till föreningsdrivna anlägg-
ningar, ett förstärkt resebidrag, kompensation för 
ökade elkostnader samt stöd till energioptimerande 
åtgärder.

Nätverk och arbeten 2022
Nätverk och fördjupad samverkan med Wisbygym-
nasiet. Förutom Idrottsgymnasiet så har samarbetet 
utmynnat i en ansökan till ett Socialfondsprojekt 
som blev beviljat medel i december.

Projektet "Hälsa för alla" tar avstamp i regionala ut-
vecklingsstrategin och målsättning i genomförande-
programmet för social hållbarhet med fokus på mål-
sättning att röra sig en timme om dagen. Projektet är 
treårigt och ska stärka samverkan mellan förenings-
livet och skolan i dessa frågor.

Tillväxtrådet, träffas 4-6 ggr per år under året har 
genomförandeprogram för RUS, energifrågor, färje-
upphandling, samt olika utvecklingsprojekt för Got-
land varit i fokus. Gruppen består av politiker, tjäns-
temän och branschorganisationer (näringsliv och 
idrott).

Trafikantråd under året har de gotländska stånd-
punkterna för färja och flyg varit i fokus. Inte minst 
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06
Idrotten gör 
Gotland starkare

utifrån ny upphandlingsperiod för färjeoperatörer. 
Även utmaningar för flyget att komma tillbaka efter 
pandemin. Båda trafikslagen påverkar såklart idrot-
tens förutsättningar för att genomföra fastlands- 
utbyten.

RF-SISU Gotland är medlemmar i Gotlands Förenade 
Besöksnäring och har i styrelsen representerats av 
Mattias Tunholm och i valberedningen av Martin  
Voest. Vi driver ju ett av projekten i att utveckla ett av 
utpekade temautvecklingsområden i Outdoor samt 
att idrotten under 2022 slog rekord i antalet idrottens 
Ö evenemang (100 st.)

Vi har representation i det internationella nätverket 
NatWest Island Games där Jenny Sander-Wallin re-
presenterar Gotland i Executive kommittén. Arbete 
med att få arrangera spelen på Gotland igen är igång 
förutom det löpande arbetet med att samordna en 
trupp till spelen 2023. Stefan Wramner och Bo Rons-
ten representerade Gotland på AGM.

Leader Gute, RF-SISU Gotland representeras I LAG 
av ledamöterna Edith Olofsson, Magnus Gustavsson 
och Roger Lundberg. Bo Ronsten är representerad i 
val- 
beredningen. Vi har beviljats medel för ett projekt 
”Sätt Gotland i rörelse” som kommer att genomföras 
skarpt under 2023.

RF-SISU Gotland deltar i ett av RF lett nätverk för att 
stärka idrottens roll i att söka EU-projekt

Föreningsidrotten håller ihop Gotland och 
tillsammans bygger vi en framtid där den 
gotländska idrotten har en självklar och 
stark position i det gotländska samhället. Vi 
har en stor del av turistnäringen och är en 
självklar plats för läger och tävlingar på 
grund av vår fantastiska natur och långa 
tradition av att välkomna gäster.

Som alltid var idrottsgalan en ljuspunkt i vinter-
mörkret. Efter två inställda galor under pandemiåren 
delades det ut pris för både 2020 och 2021 och idrotts-
gotland var redo för att ta fram feststassen och gå på ga-
lej. Vi sålde 556 biljetter och självklart blev det en succé! 
Konferencierer Josefin Eriksson och Johan Lindvall 
bjöd på en fantastisk show och det var tydligt att folk 
hade längtat efter att ses . Vi höll dock andan in i sista 
minuten då förändringar i restriktioner och regler runt 
vacciantionsbevis förändrades konstant. 

Året 2022 var valår och ett extra viktigt år idrottspoli-
tiskt. Vi höll i en valdebatt, skapade en idrottspolitisk 
plan, hade möten med majoritet och opposition, sam-
manställde vallöftena och samverkade med media i ut-
frågningar kring idrott. Allt för att sätta idrottspolitiken 
långt fram på politikernas agenda.

Kriget i Ukraina skakade om hela världen på många sätt 
och priser på allt från mat till el sköt i taket. Just elpriser-
na fick stor påverkan på idrottsrörelsen som ofta har an-
läggningar att värma upp och underhålla.  I november 
utlyste Region Gotland två sökbara elstöd, elkostnads-
kompensation och investeringsstöd för energieffektivi-
serande åtgärder, för att gotländska föreningar skulle 
kunna hantera de höjda priserna.
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RF-SISU Gotlands styrelse och medarbetare genomförde verksamhetsplaneringskonferens i Västerås
Förhandlat med Destination Gotland om marknadsstöd och stöd till Idrottens Ö
Förhandlat med hotell om gemensamma idrottsavtal
Förhandlat med föreningar och förbund om reklamrättsarrenden i kommunala anläggningar
Förhandlat med 
Representerat gotländsk idrott på riksidrottsforum och distriktsledningskonferenser
Deltagit i jury som utsett, GT-guld, Årets Junior och årets gotlänning
Deltagit med representant i Region Gotlands tillväxtråd
Deltagit med representant i Region Gotlands trafikråd
Deltagit med representanter i LAG, styrelse för Leader Gute och i valberedning
Fördelat representationsstöd för elitidrott
Genomfört tre ordförandekonferenser varav 2 digitala
Representerat idrottsrörelsen i implementeringen av RUS
Lämnat remissvar på Fritidsplanen
Deltagit i regionala samverkanskonferenser kring flyktingar från Ukraina
Deltagit i Länsstyrelsens integrationsråd för myndigheter och civilsamhälle
Fördelat statligt resebidrag
Representerat RF-SISU Gotland i Gotlands Länsbildningsförbundet
 Deltagit i styrgrupp för revidering och implementering av besöksnäringsstrategin
Genomfört månadsmöten med ledningen för Kultur och Fritidsavdelningen
Representant för valberedning i Leader Gute och Gotlands Förenade Besöksnäring 
Deltagit med representant i Gotlands förenade besöksnäring
Uppvaktat personer och föreningar med anledning av högtider, jubileum eller invigningar
Genomfört regelbundna möten politiken på fritidssidan
Deltagit i workshops för framtagandet 
Deltagit i nätverket PRODIS tillsammans med  Lokalpolis Gotland, Region Gotland och Länsstyrelsen
Deltagit i utvecklingen av Gotland.com
Informerat om aktuella händelser via Nyhetsbrev varannan vecka
Genomfört nio protokollförda styrelsemöten med RF-SISU Gotlands styrelse
Deltagit på förmöte för NWIG 2023 på Guernsey samt representerat Gotland på AGM (årsmöte)
Arrangerat idrottsgala 
Verkat för ett kommunalt elstöd 
Tagit fram ett valmanifest för idrotten, sammanställt politiska partiers vallöften och haft politiska utfrågningar
Varit värd för distrikt som arbetar med EU-projekt

Övrig verksamhet

RF-SISU GOTLAND
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Studieverksamhet, föreläsningar, kultur

Bidrag till gotländska föreningar
 Statligt stöd Regionalt stöd Destination Gotland 
 
Resebidrag/extra resebidrag 2 422 767 3 414 568 350 000 
Återstartsstöd 526 711 1 000 000  
Lokalt aktivitetsstöd 2 717 500 2 142 593 
Invest stöd IF drivna anl/extra invest (el) 1 110 000   2 917 997  
Driftsstöd IF drivna anl/extra driftsstöd  11 428 617 
Projektstöd IF/idrottsgymnasiet 214 527 975 555 
Vaccinationsvärdar  122 750 
Idrottens Ö kickback   133 000 
Totalt 6 991 505 22 002 080 483 000

 
    

Medlems- Studieverksamhet   Föreläsningar  Kulturarrangemang                           
organisation Arrangemang  Timmar  Arrangemang  Publik  Arrangemang  Publik
 
Badminton 9 59 0 0 1 9 
Basketboll 14 259 0 0 0 0 
Bilsport 4 37 0 0 0 0 
Bordtennis 9 93 0 0 0 0 
Bowling 25 252 1 9 1 29 
Boxning 10 78 0 0 0 0 
Budo och kampsport 16 106 0 0 3 115 
Bågskytte 10 89 0 0 0 0 
Curling 1 3 0 0 0 0 
Cykel 4 17 0 0 0 0 
Flygsport 1 97 2 11 0 0 
Fotboll 277 2 817 3 60 11 225 
Friidrott 15 120 2 72 0 0 
Fäktning 2 18 0 0 0 0 
Golf 37 533 0 0 0 0 
Gymnastik 31 335 1 37 1 50 
Handboll 4 15 0  0 0 0 
Innebandy 85 995 5 107 1 24 
Ishockey 27 485 0 0 0 0 
Islandshäst 11 126 2 44 0 0 
Judo 9 33 0 0 0 0 
Klättring 3 26 0 0 0 0 
Konståkning 1 30 0 0 0 0 
Korpen 93 1001 0 0 0 0 
Livräddning 15 150 0 0 0 0 
Motorcykel&Snösk 8 107 2 17 0 0 
Orientering 100 1 277 1 30 3 243 
Padel 12 73 0 0 0 0 
Parasport 18 190 0 0 2 42 
Ridsport 113 1 482 6 169 3 320
Segling 4 117 1 16 0 0 
Simidrott 4 57 0 0 0 
Skidor 7 57 1 25 0 0 
Skidskytte 2 25 0 0 0 0 
Skyttesport 5 82 0 0 0 0 
Sportdykning 9 203 0 0 0 0 
Swesports 3 21 0 0 0 0 
Tennis 21 289 0 0 0 0 
Tyngdlyftning 2 6 0 0 0 0 
Varpa 10 103 0 0 1 28 
Volleyboll 1 4 0 0 0 0 
RF-SISU 85 1 297 41 968 46 993 
Summa: 1117 13 164 68 1565 73 2078 

Bangolf, boule, bridge, casting, draghundsport, dragkamp, dövidrott, rugby, skateboard, skolidrott,    
 styrkelyft och triathlon har inte haft utbildningsverksamhet under året.    
  

Övrig verksamhet

RF-SISU Gotlands styrelse och medarbetare genomförde verksamhetsplaneringskonferens i Västerås
Förhandlat med Destination Gotland om marknadsstöd och stöd till Idrottens Ö
Förhandlat med hotell om gemensamma idrottsavtal
Förhandlat med föreningar och förbund om reklamrättsarrenden i kommunala anläggningar
Representerat gotländsk idrott på riksidrottsforum och distriktsledningskonferenser
Deltagit i jury som utsett, GT-guld, årets junior och årets gotlänning
Deltagit med representant i Region Gotlands tillväxtråd
Deltagit med representant i Region Gotlands trafikråd
Deltagit med representanter i LAG, styrelse för Leader Gute och i valberedning
Fördelat representationsstöd för elitidrott
Genomfört tre ordförandekonferenser varav 2 digitala
Representerat idrottsrörelsen i implementeringen av RUS
Lämnat remissvar på Fritidsplanen
Deltagit i regionala samverkanskonferenser kring flyktingar från Ukraina
Deltagit i Länsstyrelsens integrationsråd för myndigheter och civilsamhälle
Fördelat statligt resebidrag
Representerat RF-SISU Gotland i Gotlands Länsbildningsförbundet
 Deltagit i styrgrupp för revidering och implementering av besöksnäringsstrategin
Genomfört månadsmöten med ledningen för Kultur och Fritidsavdelningen
Representant för valberedning i Leader Gute och Gotlands Förenade Besöksnäring 
Deltagit med representant i Gotlands förenade besöksnäring
Uppvaktat personer och föreningar med anledning av högtider, jubileum eller invigningar
Genomfört regelbundna möten politiken på fritidssidan
Deltagit i workshops för framtagandet av genomförandeprogram för social välfärd
Deltagit i nätverket PRODIS tillsammans med  Lokalpolis Gotland, Region Gotland och Länsstyrelsen
Deltagit i utvecklingen av Gotland.com
Informerat om aktuella händelser via Nyhetsbrev varannan vecka
Genomfört nio protokollförda styrelsemöten med RF-SISU Gotlands styrelse
Deltagit på förmöte för NWIG 2023 på Guernsey samt representerat Gotland på AGM (årsmöte)
Arrangerat idrottsgala 
Verkat för ett kommunalt elstöd 
Tagit fram ett valmanifest för idrotten, sammanställt politiska partiers vallöften och haft politiska utfrågningar
Varit värd för distrikt som arbetar med EU-projekt
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RF-SISU GOTLAND

Gotland i jämförelse med riket

Utveckling utbildningstimmar 2000-2022

24
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Övriga kurser/föreläsningar  
 Personer

Inspirationsföreläsningar i Outdoor- 
projektet (17 utbildningar)                     265
Hemsidesutbildning (2 utbildningar) 56
Bidragskväll 21
Grundutbildning för tränare (2 utbildningar) 32
Risker med kosttillskott 20
Cykel och simkurser för nyanlända 38
Politikerträff 15
Inspirationsdag för seniorledare 8
IdrottOnline grund (2 utbildningar) 15
Idrottsmedicinsk grundkurs 68
Vi snackar mat och energi! 217
Tänk om – Svante Randlert 559
Våga fråga – Elin Setzman 15
Lär dig sy pärkboll 7
Kassör i föreningen 5
Knäkontroll 7
Dopning – den farliga jakten på superkroppen 160
Från en kille till en annan – Attilla Yoldas 75
Energifrågan och idrotten 24
Ett mer inkluderande föreningsliv – Anna Blixt 17
Mental träning – Mikael Kjällbring 20

Lärgrupp Kurs Processarbete

Gotland 11 096 1 457 188

Totalt riket 1 267 618 56 833 8 641

Utbildningstimmar

Lärgrupp, kurs, 
processarbete Föreläsning, kultur Total Förändring %

Gotland 118 141 1118 145 13%

Totalt riket 91 514 11 166 102 680 17 292 20%

2022 2021 Förändring 2021 - 2022
Totalt Totalt Antal %

Gotland 124 106 18 17%

Totalt riket 7696 6849 847 12 %

Arrangemang

Ålder < 13 13 - 24 25 - 65 65 >

Gotland 624 1137 2679 505

Totalt riket 90 056 130 302 187 672 31 504

2022 2021 Förändring 2021 - 2022
Totalt Totalt Antal %

Gotland 4945 4371 574 13%

Totalt riket 439 534 386 629 52 905 14%

Unika deltagare

Samverkande föreningar sektioner
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Deltagare i kurser/föreläsningar och SDF-kurser

Kurser SDF/ombudsidrotter  
 Personer

Fotboll (7 kurser)  119 
Gymnastik (7 kurser) 107
Handboll (1 kurs) 12
Innebandy (6 kurser)   49
Ishockey (1 kurs) 25 
Ridsport (11 kurser) 123
Islandshäst (2 kurser) 31
Korpen (2 kurser) 12
Basket (1 kurs) 20
Padel (1 kurs) 5
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Föreningar, evenemang, LOK-stöd, SDF-bidrag
Idrott Före-    Idrottens Ö-    Lokalt  SDF-                             
 ningar arrangmang aktivitetstöd bidrag
 Antal Antal arrangemang/gästnätter  Antal sammank höst 2021/vår 2022  

Badminton 7 1 384  121 149  6923
Bangolf 1 0 0  0 0  296
Basketboll 1 1 816  521 501  15349
Bilsport 5 7 10622  72 67  6506
Bordtennis 9 1 300  264 296  13098
Boule 1 3 970  0 0  0
Bowling 10 0 0  127 143  6352
Boxning 1 0 0  30 0  374
Budo & Kampsport 9 2 177  152 175  5711
Bågskytte 2 0 0  27 59  461
Casting 1 0 0  0 0  0
Curling 1 0 0  0 0  178
Cykel 4 4 111  37 28  1938
Dart 2 3 233  9 0  231
Draghundsport 1 0 0  0 0  0
Dragkamp 2 0 0  1 0  0
Dövidrott 1 0 0  0 0  0
Flygsport 3 0 0  1 0  5818
Fotboll 25 2 2556  4075 4924  182407
Friidrott 11 10 537  172 191  12408
Frisbee 1 1 35  0 0  0
Fäktning 1 0 0  51 31  1681
Golf 6 5 6027  246 196  17607
Gymnastik 9 2 2331  964 1183  35351
Handboll 2 0 0  145 111  2777
Innebandy 11 3 451  1167 1033  57375
Ishockey 5 6 6401  985 786  58535
Islandshästar 1 0 0  10 44  3588
Judo 1 1 35  52 54  1122
Klättring 1 0 0  179 159  6723
Konståkning 1 2 1538  127 76  3859
Korpen 1 0 0  0 42  25579
Motorsport 10 3 27533  145 98  5659
Orientering 5 6 9194  172 141  47165
Padel 2 4 32  307 544  3823
Parasport 8 1 698  303 357  12369
Ridsport 8 3 192  1555 1953  84853
Rugby 1 0 0  0 0  0
Segling 5 1 108  1 0  7955
Simidrott 2 3 255  641 573  18672
Skateboard 2 0 0  60 52  1620
Skidor 4 0 0  0 8  4098
Skidskytte 1 1 261  14 15  174
Skolidrott 4 0 0  0 18  2187
Skridsko 1 1 236  0 0  0
Skyttesport 19 3 330  114 163  6367
Sportdykning 3 3 358  145 147  6318
Styrkelyft 1 0 0  0 20  0
Tennis 2 3 1318  626 861  30043
Triathlon 3 0 0  0 0  0
Tyngdlyftning 1 1 70  132 147  2640
Varpa 33 3 107  90 146  9142
Volleyboll 1 3 245  227 276  4670
Övrigt  7 2384  0 0  0

Summa: 253 100 76845  14067 15767  720000
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2022-års förtjänsttecken och utmärkelser delades ut på idrottsgalan den 11 februari.

RF-SISU Gotlands förtjänsttecken i guld

Jorma Jääskeläinen 
VIF Gute Friidrottsklubb

Torgny Lindgren 
Fårösunds GoIK, GMF:s Bilklubb 

Kent Nilsson 
Hemse BK, Sudrets HC

Ulf Nilsson 
Gotlands Bro OK

Eva Sandin 
Visby BHK, Wisby Simsällskap

RF-SISU Gotlands förtjänsttecken i silver Jonn Boman 
Gotlands Bro OK

Anders Eneqvist 
Fardhem Garda BK

Magnus Eneqvist 
Fardhem Garda BK

Kristina Karlsson 
Väskinde AIS

Eva-Pia Mattsson 
IF Hansa-Hoburg

Rolf Mattsson 
Hablingbo IK, Sudrets HC,  
IF Hansa-Hoburg

Valter Möllerström 
Fårösunds Båtklubb

Daag Pedersen 
Visby IBK

Urban Sandgren 
Wisby City SK

Jonas Thunberg 
Gotlands Fäktklubb

Pernilla Thuresson 
Wisby SS

Markus Wahlgren 
IFK Visby

Saga Öfors 
Svaide Roma SOK/ 
Gotlands Fäktklubb

Vinnare Hederspriset 
Gunnel Österberg,  
IF Hansa-Hoburg

UTMÄRKELSER

Idrottsgala

Vinnare
IK Gotlandspärlan 
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Vinnare 
VIF Gute  
Friidrottsklubb

Vinnare 
Wisbycupen

Vinnare  
IF  Hansa- 
Hoburg

Vinnare 
Anki Boman 

Nominerade och vinnare

Vinnare
Sebastian 
Pollack

Vinnare
Tomas  
Holmqvist

Vinnare
Iryna och Maks 
Shevchuk

Vinnare
Mattias 
Ahlgren

RF-SISU GOTLAND
UTMÄRKELSER



STYRELSENS BERÄTTELSE

Organisationsnummer 834000-6611    
Styrelsen och distriktsidrottschefen för RF-SISU Gotland med säte i Region Gotland 
avger härmed sin årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Årsredovisning 2021
för RF-SISU Gotland

RF-SISU Gotland
834000 - 6611

ÅRSREDOVISNING 2022

Resultaträkning

NOT 2022 2021

INTÄKTER 1)

Offentligrättsliga bidrag 2) 13 995 730 12 377 060
Nettoomsättning 3) 3 116 326 1 792 039
Övriga rörelseintäkter 1 448 148 2 386 892

Summa 18 560 204 16 555 991

KOSTNADER

Lämnade bidrag 4) 2 811 986 2 488 931
Verksamhetskostnader 3 374 451 1 961 844
Övriga externa kostnader 2 445 930 2 126 340
Personalkostnader 5) 9 780 189 9 666 311
Avskrivningar 50 815 18 575

Summa 18 463 371 16 262 001

VERKSAMHETENS RESULTAT 96 833 293 990

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter 61 337 195
Räntekostnader 874 1 217

Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader 157 296 292 968

ÅRETS RESULTAT 157 296 292 968

Sida 3

EKONOMIResultaträkning

not 2021 2020
VERKSAMHETENS INTÄKTER
Nettoomsättning 1 1 235 478 1 483 627
Offentligrättsliga bidrag 2 14 342 685 12 431 182
Övriga förbundsintäkter 3 241 028 227 905
 15 819 191 14 142 714

VERKSAMHETENS KOSTNADER
Verksamhetskostnader 4 3 715 775 2 760 401
Övriga förbundskostnader 5 2 126 340 1 805 056
Personalkostnader 6 9 666 311 9 110 067
Avskrivningar 18 575 7 200
 15 527 001 13 682 724

Verksamhetens resultat 292 190 459 990

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR
Ränteintäkter 195 340
Räntekostnader -1 217 -3 061

Reslutat efter finansiella intäkter och kostnader 291 168 457 269

ÅRETS RESULTAT 291 168 457 269
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Årsredovisning 2022 
för RF-SISU Gotland 
Organisationsnummer 834000-6611     
Styrelsen och Distriktsidrottschefen för RF-SISU Gotland med säte i Region Gotland avger härmed 
sin årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31. 
 

Förvaltningsberättelse  
 
Allmänt om verksamheten 
RF-SISU Gotland är Riksidrottsförbundets och SISU 
Idrottsutbildarnas regionala organisation på Gotland. 
RF-SISU Gotland har sitt säte i Visby. 
    
RF-SISU Gotland har till uppgift att främja, stödja och 
utveckla Riksidrottsförbundets tillhörande idrotter i 
distriktet genom att föra dialog med samhällets 
beslutsfattare och företräda länets idrott i kontakter med 
myndigheter och organisationer. Vi ska även ge råd och 
erbjuda konsulttjänster, bistå länets SDF & föreningar med 
support samt administrera idrottsföreningarnas statliga 
bidrag.    
    
RF-SISU Gotlands studieförbundsuppdrag innefattar att 
verka för och bidra till idrottsrörelsens utveckling genom 
folkbildning och utbildning. Vi erbjuder folkbildning i 
idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt 
människors tankar, idéer och vilja att utvecklas. Vi ska 
stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla 
demokratin, medverka till att öka mångfalden och utjämna 
utbildningsklyftor samt bidra till att bredda intresset för 
ökad delaktighet i kulturlivet.  
    
Främjandet av förbundets ändamål  
RF-SISU Gotland har varit idrottens röst i samhälls-
debatten, främjat resurser och stöd, varit en ledare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mot gemensamma mål samt gett service och tjänster. Inom 
studieförbundsuppdraget har vi fem verksamhetsformer: 
lärgrupp, kurs, processarbete, föreläsning och 
kulturarrangemang.   
 
Västliga händelser under räkenskapsåret och 
efter dess slut  
Återstart efter pandemin har varit i fokus under 2022 och 
påverkat statliga och regionala intäkter.  
    
Regionmiljonen, återstartstöd, OUT-projektet och 
utveckling av Fritidsbanken är områden som genererat 
extra verksamhetsstöd.  
 
Folkbildningsverksamheten har klarat sin målsättning med 
råge. Vi har nått  4.945 st unika individer, samverkat med 
124 st sektions-IF och genomfört 13.164 st utbildnings-
timmar. 
 
Medlemmar     
På Gotland finns 253 st idrottsföreningar som tillsammans 
tillhör 53 st SF, samt 13 st föreningar som tillhör SISU:s tre 
övriga medlemsförbund och som har sin hemort inom RF-
SISU Gotlands verksamhetsområde. 
    

RF-SISU Gotland
834000-6611

ÅRSREDOVISNING 2022

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

RF-SISU Gotland är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala organisation på Gotland.
RF-SISU Gotland har sitt säte i Visby.

RF-SISU Gotland har till uppgift att främja, stödja och utveckla Riksidrottsförbundets tillhörande idrotter i
distriktet genom att föra dialog med samhällets beslutsfattare och företräda länets idrott i kontakter med
myndigheter och organisationer. Vi ska även ge råd och erbjuda konsulttjänster, bistå länets SDF &
föreningar med support samt administrera idrottsföreningarnas statliga bidrag. 
 
RF-SISU Gotlands studieförbundsuppdrag innefattar att verka för och bidra till idrottsrörelsens utveckling
genom folkbildning och utbildning. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt
människors tankar, idéer och vilja att utvecklas. Vi ska stödja verksamhet som bidrar till att stärka och
utveckla demokratin, medverka till att öka mångfalden och utjämna utbildningsklyftor samt bidra till att
bredda intresset för ökad delaktighet i kulturlivet.

FRÄMJANDET AV FÖRBUNDETS ÄNDAMÅL

RF-SISU Gotland har varit idrottens röst i samhällsdebatten, främjat resurser och stöd, varit en 
ledare mot gemensamma mål samt gett service och tjänster. Inom studieförbundsuppdraget har vi 
fem verksamhetsformer: lärgrupp, kurs, processarbete, föreläsning och kulturarrangemang.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET OCH EFTER DESS SLUT

Återstart efter pandemin har varit i fokus under 2022 och påverkat statliga och regionala intäkter. 
Regionmiljonen, återstartstöd, OUT-projektet och utveckling av Fritidsbanken är områden som genererat
extra verksamhetsstöd. Folkbildningsverksamheten har klarat sin målsättning med råge. Vi har nått 
4.945 st unika individer, samverkat med 124 st sektions-IF och genomfört 13.164 st utbildningstimmar. 

MEDLEMMAR

På Gotland finns 253 st idrottsföreningar som tillsammans tillhör 53 st SF, samt 13 st
föreningar som tillhör SISU:s tre övriga medlemsförbund och som har sin hemort inom RF-SISU Gotlands
verksamhetsområde.

EGET KAPITAL                           Kkr Eget Årets Total
Kapital resultat

Ingående balans 6 344 293 6 637
Resultatdisposition enl stämmobeslut:

Balanseras i ny räkning 293 -293
Årets Resultat 157 157

Utgående balans 6 637 157 6 794

I enlighet med beslut vid extra distriktsstämman i SISU Idrottsutbildarna Gotland, den 28/3 2019,
har överskottet (1.614 Kkr) efter sammanläggningen och likvidationen av SISU Idrottsutbildarna
Gotland överförts till RF-SISU Gotland för nyttjande i folkbildningsverksamheten.
Styrelsen har beslutat att efter årets resultat är överskottet från SISU Idrottsutbildarna Gotland
oförändrat.

FLERÅRSÖVERSIKT

RF-SISU GOTLANDS EKONOMISKA UTVECKLING I SAMMANDRAG
Kkr 2022 2021 2020 2019
Offentligrättsliga bidrag 13 996 12 377 12 431 8 632
Nettoomsättning 3 116 1 792 1 484 3 110
Årets resultat 157 293 457 -191
Eget kapital 6 794 6 637 6 344 4 273
Soliditet % 41% 45% 53% 53%
Antal anställda 16 17 19 22

Sida 2
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EKONOMIBalansräkning

not 2021-12-31 2020-12-31
TILLGÅNGAR

Materiella Anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier 7 67 093 28 800

67 093 28 800

Finansiella Anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 8 50 000 50 000

50 000 50 000

Summa anläggningstillgångar 117 093 78 800

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 738 986 145 776
Övriga kortfristiga fordringar 9 188 305 943 595
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 238 279 235 664

1 165 570 1 325 035

Kassa och bank 13 359 878 10 587 546

Summa omsättningstillgångar 14 525 448 11 912 581

SUMMA TILLGÅNGAR 14 642 541 11 991 381

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget Kapital och Avsättningar
Balanserat resultat 6 344 437 5 887 168
Årets resultat 291 168 457 269

6 635 605 6 344 437

Summa eget kapital och avsättningar 6 635 605 6 344 437

Skulder 
Leverantörsskulder 499 951 96 148
Övriga kortfristiga skulder 10 6 863 350 5 052 090
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 643 635 498 706
Summa skulder 8 006 936 5 646 944

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 14 642 541 11 991 381

EKONOMI
Tilläggsupplysningar till Resultat- o Balansräkningar

Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10)
om årsredovisning i mindre företag (K2).

Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bidrag redovisas normalt enligt
kontantprincipen. Om ett bidrag avser bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna period.

Värderingsprinciper
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges. Alla belopp i KKR utom not 8.

Avskrivningar
Tillämpade avskrivningstider, för maskiner och andra tekniska anläggningar, 5 år.

2021 2020  2021 2020
Not 1 - Nettoomsättning Not 6 - Personalkostnader
Administrativa intäkter 593 1 175 Löner 6818 6647
Samarbetspartners/reklam 640 281 Kostnadsersättningar 24 13
Försäljningsintäkter 2 28 Pensionskostnader 463 491

1 235 1 484 Sociala avgifter 2270 1832
Övriga personalkostnader 91 127

Not 2 - Offentligrättsliga bidrag 9 666 9 110
Region 3 372 1 643
Stat 5 715 6 034 Not 7 - Maskiner och inventarier
Övriga bidrag 5 255 4 754 Ingående anskaffningsvärde 106 70

14 342 12 431 Försäljningar/utrangeringar 0 0
Inköp 57 36

Not 3 - Övriga förbundsintäkter Utgående ackum. ansk.värde 163 106
Hyresintäkter 241 228

Ingående avskrivningar 77 70
Not 4 - Veksamhetskostnader Försäljningar/utrangeringar 0 0
Div inköp 1 962 2 290 Årets avskrivningar 19 7
Lämnade bidrag 1754 470 Utgående ackum. avskrivn 96 77

3 716 2 760
Utgående planenligt restvärde 67 29

Not 5 - Övriga förbundskostnader
Lokalkostnader 860 750 Not 8 - Andelar i koncernföretag
Hyra anläggningskostnader 54 78 Företagets namn
Förbrukningsinv o -mtrl 266 177 Gotl Island Games AB (556867-126 Eget kapital Resultat
Kostnader för transportmed  100 142 49 613 500
Resekostnader 68 60
Reklam & PR 108 26 Antal Kapital Bokfört
Kontorsmtrl & trycksaker 83 52 Innehavets omfattning    andelar andel värde
Tele, post & datorer 338 267 Företagets namn:
Förvaltningskostnader 196 91 Gotl Island Games AB       50.000 100% 50.000
Övriga externa tjänster 4 92
Övriga externa kostnader 49 70 Not 9 - Övriga kortfristiga fordringar

2 126 1 805 Div SDF, projektfordringar m m 188 944
188 944

Not 6 - Personalkostnader
Antal anställda 17 19 Not 10 - Övriga kortfristiga skulder

Personalskatter, löneavsättning 247 374
Resebidrag 2095 1195
Projektmedel 3305 2672
Övriga kortfristiga skulder 1216 811

6 863 5 052

RF-SISU Gotland
834000 - 6611

ÅRSREDOVISNING 2022

Tilläggsupplysningar till Resultat- och Balansräkningar

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
(BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2).  

Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bidrag redovisas normalt enligt
kontantprincipen. Om ett bidrag avser bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna period.

Värderingsprinciper
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges. Alla belopp i Kkr utom not 7.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Avskrivningar
Tillämpade avskrivningstider Antal år
Maskiner och andra tekniska anläggningar 3

2022 2021 2022 2021

Not 2 Offentligrättsliga bidrag: Not 6 Maskiner och Inventarier:
Anslag fr Riksidrottsförbundet 3 359 3 490 Ingående anskaffningsvärde 163 106
Anslag fr SISU Idrottsutbildarna 1 997 2 225 Årets Investeringar 0 57
Statliga bidrag övriga 51 0 Försäljningar och utrangeringar -8 0
Kommunala bidrag 976 741 Utgående ackum. ansk.värde 155 163
Kommunala projektbidrag 2 103 1 314
Regionala bidrag 2 080 2 053 Ingående avskrivningar enligt plan 96 77
Regionala projektbidrag 2 260 882 Återförda avsk på försäljn/utrangeringar 8 19
EU-bidrag 1 170 1 672 Årets avskrivning 35 0
Summa 13 996 12 377 Utgående ackum. avskrivn 139 96
Återförda mottagna ej
nyttjade bidrag 0 0 Redovisat värde vid årets slut 16 67
Avgår mottagna ej
nyttjade bidrag -1425 0 Not 7 Andelar i koncernföretag :
Summa offentligrättsliga bidrag 12 571 12 377 Företagets namn:

Gotl Island Games AB (556867-1266) Eget kapital: Resultat:
Not 3 Nettoomsättning: 49 613 0
Nettoomsättningen fördelar sig
enligt följande:                                                     Antal Kapital Bokfört

Innehavets omfattning:          Andelar: Andel: värde:
Övriga bidrag 605 555 Företagets namn:
Verksamhetens intäkter 1 135 644 Gotl Island Games AB            50.000 100% 50.000
Övriga sidointäkter 1 376 593
Summa nettomsättning 3 116 1 792 Not 8 Övriga kortfristiga skulder:

Personalskatter, löneavsättn 255 247
Not 4 Lämnade bidrag: Resebidrag 2 274 2 095
Ordinarie SDF-bidrag 720 735 Projektmedel 4 131 3 305
Bidrag till idrottsföreningar 1506 1187 Övriga kortfristiga skulder 783 1 216
Övriga bidrag 586 567 7 443 6 863

2812 2489
Not 9 Mottagna ej nyttjade bidrag:

Not 5 Personalkostnader: Rörelsesatsningen 235 -
Antal anställda 16 17 Återstartstöd 2022 410 -

Återstartstöd 4 - Strategi 2025 780 -
1 425 0
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RF-SISU Gotland
834000 - 6611

ÅRSREDOVISNING 2022

Balansräkning

TILLGÅNGAR NOT 2022-12-31    2021-12-31
1)

Materiella Anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier 6) 16 278   67 093

16 278 67 093

Finansiella Anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 7) 50 000   50 000

50 000 50 000

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 66 278 117 093

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 473 753 740 786
Övriga fordringar 82 492 188 305
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 212 052 238 279

768 297 1 167 370

Kassa och Bank 15 789 762 13 359 878

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 16 558 059 14 527 248

SUMMA TILLGÅNGAR 16 624 337 14 644 341

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget Kapital
Balanserat kapital 6 637 405 6 344 437
Årets resultat 157 296 292 968

6 794 701 6 637 405

Summa Eget Kapital och Avsättningar 6 794 701 6 637 405

Skulder 
Leverantörsskulder 316 992 499 951
Övriga kortfristiga skulder 8) 7 443 177 6 863 350
Mottagna ej nyttjade bidrag 9) 1 425 000 0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 644 467 643 635
SUMMA SKULDER 9 829 636 8 006 936

SUMMA EGET KAPITAL/SKULDER 16 624 337 14 644 341

Sida 4

RF-SISU Gotland
834000 - 6611

ÅRSREDOVISNING 2022

Tilläggsupplysningar till Resultat- och Balansräkningar

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
(BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2).  

Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bidrag redovisas normalt enligt
kontantprincipen. Om ett bidrag avser bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna period.

Värderingsprinciper
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges. Alla belopp i Kkr utom not 7.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Avskrivningar
Tillämpade avskrivningstider Antal år
Maskiner och andra tekniska anläggningar 3

2022 2021 2022 2021

Not 2 Offentligrättsliga bidrag: Not 6 Maskiner och Inventarier:
Anslag fr Riksidrottsförbundet 3 359 3 490 Ingående anskaffningsvärde 163 106
Anslag fr SISU Idrottsutbildarna 1 997 2 225 Årets Investeringar 0 57
Statliga bidrag övriga 51 0 Försäljningar och utrangeringar -8 0
Kommunala bidrag 976 741 Utgående ackum. ansk.värde 155 163
Kommunala projektbidrag 2 103 1 314
Regionala bidrag 2 080 2 053 Ingående avskrivningar enligt plan 96 77
Regionala projektbidrag 2 260 882 Återförda avsk på försäljn/utrangeringar 8 19
EU-bidrag 1 170 1 672 Årets avskrivning 35 0
Summa 13 996 12 377 Utgående ackum. avskrivn 139 96
Återförda mottagna ej
nyttjade bidrag 0 0 Redovisat värde vid årets slut 16 67
Avgår mottagna ej
nyttjade bidrag -1425 0 Not 7 Andelar i koncernföretag :
Summa offentligrättsliga bidrag 12 571 12 377 Företagets namn:

Gotl Island Games AB (556867-1266) Eget kapital: Resultat:
Not 3 Nettoomsättning: 49 613 0
Nettoomsättningen fördelar sig
enligt följande:                                                     Antal Kapital Bokfört

Innehavets omfattning:          Andelar: Andel: värde:
Övriga bidrag 605 555 Företagets namn:
Verksamhetens intäkter 1 135 644 Gotl Island Games AB            50.000 100% 50.000
Övriga sidointäkter 1 376 593
Summa nettomsättning 3 116 1 792 Not 8 Övriga kortfristiga skulder:

Personalskatter, löneavsättn 255 247
Not 4 Lämnade bidrag: Resebidrag 2 274 2 095
Ordinarie SDF-bidrag 720 735 Projektmedel 4 131 3 305
Bidrag till idrottsföreningar 1506 1187 Övriga kortfristiga skulder 783 1 216
Övriga bidrag 586 567 7 443 6 863

2812 2489
Not 9 Mottagna ej nyttjade bidrag:

Not 5 Personalkostnader: Rörelsesatsningen 235 -
Antal anställda 16 17 Återstartstöd 2022 410 -

Återstartstöd 4 - Strategi 2025 780 -
1 425 0
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Övriga foton RF-SISU Gotland

RF-SISU Gotland
Distriksstämma torsdagen den 30 mars kl 18.30
1.  Fastställande av röstlängd för stämman.

2.  Val av mötesordförande.

3.  Val av protokollssekreterare.

4.  Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll.

5.  Val av rösträknare.

6.  Fråga om kallelse till mötet har skett i den ordning 2 kap. 1 § föreskriver.

7.  Fastställande av föredragningslista för mötet. 

8.  Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning [årsbokslut].

9.  Revisorernas berättelser.

10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.

11.  Styrelsens förslag samt inkomna motioner. 

a)  stadgeändring

12. Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för kommande verksamhetsår.

13.  Val av distriktsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år.

(nuvarande Stefan Wramner)

14.  Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år.

(nuvarande Karin Granath, Mona Snäckerström, Christina Westdahl, Fredrik Persson)

15.  Fyllnadsval på ett år

(nuvarande Mikael Persson)

16.  Beslut om att på ett år utse en auktoriserad revisor med personlig ersättare eller ett revisionsbolag, med 
uppgift att granska räkenskaper och förvaltning.

17.  Val av lekmannarevisor med personlig ersättare för en tid av ett år.

18.  Val av ordförande (på ett år) och halva antalet övriga ledamöter (på två år) i valberedningen. 

19.  Stämman avslutas

Tack våra samarbetspartners

RF-SISU Gotland
834000 - 6611

ÅRSREDOVISNING 2022

Visby den 20 februari 2023

STYRELSEN I RF-SISU Gotland

Stefan Wramner Mona Snäckerström Håkan Ericsson
ordförande vice ordförande

Fredrik Persson Monica Hjerp Christina Westdahl

Mikael Håkansson Karin Granath Mikael Persson

Bo Ronsten Bo Johansson
adj sekreterare, idrottschef adj kassör

Min revisionsberättelse har avlämnats den 27 februari 2023

Roger Mirchandani
auktoriserad revisor

Min granskningsrapport har avlämnats den 27 februari 2023

Claes Randlert
lekmannarevisor
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