
Verksamhetssatsningar 2022
– Erbjudanden, stöd och service för SDF



RF-SISU Småland är stödorganisation till 
idrottsrörelsen i Småland. Det innebär 
att vi på olika sätt hjälper specialidrotts-
distriktsförbund (SDF) och föreningar att 
utvecklas.

Vi kan hjälpa ert SDF genom att genomföra utveck-
lingsarbete, ta fram utvecklingsplaner med olika 
insatser, stötta vid olika utbildningar, processleda 
och mycket mer. Kort sagt, vi medverkar till allt som 
har med lärande och utveckling att göra. Förbunden 
och föreningarnas behov styr vår verksamhet. Dess-
utom finns det olika ekonomiska stöd och service till 
SDF.

Kontaktperson för respektive SDF

Varje förbund har en idrottskonsulent hos RF-
SISU Småland som fungerar som kontaktperson 
för respektive SDF. Det är denna person som ni 
tar kontakt med om ni har olika idéer och då ses vi 
på en SDF-dialog. Dessutom har vi en grupp som 
jobbar allmänt med stöd och service till SDF:en i vårt 
distrikt på olika områden.
Kontaktperson: Mikael Fagerström, 036-34 54 02 
eller aktuell idrottskonsulent: rfsisu.se/smaland.se

Möten för SDF 

Distriktidrottsmötet 2022 kommer att genomföras 
lördagen den 9 april i Växjö. Förutom själva årsmö-
tet så blir det pass på förmiddagen med information 
och genomgång av förslag på nytt SDF-bidrag och 
diskussion om framtida service till SDF 2023. Mer 
informaton kommer i inbjudan.
Vi har bjudit in till en digital träff måndagen den 
14/3 kl. 10.00-12.00 för anställda på SDF. Under året 
kommer vi att ha 2-3 liknade träffar med bland annat 
erfarenhetsutbyte, utbildningar, presentation av 
olika erbjudanden och satsningar samt diskussioner 
om samverkan.
Kontaktperson: Ulf Petersson, 036-34 54 77.

Digitala möten och utbildningar                                                        

Det har varit helt nya förutsättningar för idrotten i 
coronatider. Möten och utbildningar har ställt nya 
krav på genomförande. Vi kommer med all säkerhet 
att delvis fortsätta med digitala möten och utbild

ningar. På vår hemsida (under fliken Utbildning/folk-
bildning - digitala möten och utbildningar) så kan 
ni hitta mer information och tips om olika verktyg, 
program, plattformar och annat som kan hjälpa er. 
Vi har även ett bra diskussionsmaterial - en dialog-
duk Återstart SDF - som ni hittar på vår hemsida 
under "SDF-Stöd och service". 
Kontaktperson: SDF-ansvarig idrottskonsulent.

Strategi 2025                                             

Ett nytt verksamhetsstöd infördes 2020 för att 
idrottsföreningar och förbund ska nå målsättningar-
na i Strategi 2025. Vi kommer bland annat att arbeta 
med insatser som beslutas på SF-nivå och som ska 
genomföras regionalt. Vill ni göra insatser för att nå 
fler vuxna och äldre, utveckla paraidrott eller nå fler 
barn och ungdomar kan ni höra av er till oss för att 
diskutera samverkansmöjligheter.
Kontaktperson: SDF-ansvarig idrottskonsulent.

Barn- och ungdomsidrott                           

Vi har möjligheter att stödja insatser som idrotts- 
föreningar vill göra för att möta utmaningarna med
att ”vi inte når alla” och ”vi tappar för många”. Vi har 
möjlighet att bevilja stöd till idrottsföreningar inom 
två områden:
• Inkludering av underrepresenterade grupper
• Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer
Ta gärna kontakt med oss så hjälper vi er att stödja 
era idrottsföreningar att utveckla barn- och 
ungdomsidrotten.

Trygg idrott

Arbetet med att skapa en trygg idrott går vidare och 
är fortsatt prioriterat. Vi kan stödja er som förbund 
med kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och 
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verktyg för att se till att idrotten är en trygg plats för 
barn, ungdomar och vuxna. Under våren kommer nya 
riktlinjer för barn- och ungdomsidrotten på nationell 
nivå. Vi kommer att arbeta med att sprida dessa och 
ha dialog med er SDF och idrottsföreningarna kring 
dessa riktlinjer. 
Kontaktpersoner: Åsa Holmgren, 036-34 54 36 och 
Kim Lagerqvist, 036-34 54 15.

Projektstöd IF Återstart 

Syftet med stödet är att stimulera en uppstart av 
verksamhet efter coronapandemins effekter för 
särskilt utsatta föreningar. Stödet ska säkerställa att 
föreningar ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera 
och behålla medlemmar.  
Föreningar räknas som utsatta om de har förlorat en 
väsentlig andel av sin tidigare genomförda verksam-
het. Det kan handla om minskning i LOK-stödsakti-
veter, antal deltagare i barn- och ungdomsidrotten, 
antal aktiviteter för vuxna och/eller antal engagerade 
ledare och funktionärer.  
Fokus för stödet är framför allt att möjliggöra så att 
de föreningar som har förlorat barn- och ungdom-
sverksamhet och/eller verksamhet för personer 
med funktionsnedsättning kan göra en återstart av 
verksamheten.  Det är idrottsföreningarna som kan 
ta del av projektstödet. Ni som SDF har en viktig roll 
i att sprida informationen till era föreningar och även 
ha en dialog med oss om satsningar som är särskilt 
viktiga för föreningar inom ert förbund
Kontaktperson: Karin Carlsson, 036-34 54 14.

Inkluderande idrott   

Idrotten har stora möjligheter att göra skillnad på 
inkluderingsområdet. Idrottsrörelsen har som en av 
flera aktörer fått extra resurser från regeringen för att 
på flera olika nivåer arbeta med inkluderingsinsatser 
via idrotten. Hur har ni inom er idrott tänkt att arbeta 
med frågan? Kan vi tillsammans få genomslag på 
gräsrotsnivå och därmed få fler utövare, fler ledare 
och breddat engagemang i just er idrott?
Kontaktpersoner: Anna Sundström, 036-34 54 27 
och Albin Borg, 036-34 54 18.

Parasport  

"Kunskapsträff – Parasport i vår idrott"
Denna utbildning beskriver olika former av funk-
tionsnedsättningar som kan vara aktuella för barn 
och ungdomar som idag utövar er och andra idrotter. 
Utbildningen tar också upp hur Parasport är orga-
niserad idag och hur den är tänkt att organiseras i 
framtiden. Utbildningen är 3 lektionstimmar och kan 
genomföras kvälls- eller dagtid.
Kontaktperson: Ulf Petersson, 036-34 54 77.

Samsyn Småland      

För att värna om barns och ungdomars möjligheter 
att utöva flera idrotter har Småland-Blekinge Hand-
bollsförbund, Bandydistrikt Småland, Småland-Ble-
kinge Basketdistriktsförbund, Smålands Fotbollför-
bund, Smålands Ishockeyförbund, Smålands 
Innebandyförbund och RF-SISU Småland enats om 
att arbeta och ta gemensamt ansvar för att barn och 
ungdomar (till och med 15 år) ska kunna hålla på med 
flera idrotter samtidigt. Varje specialidrottsdistrikts-
förbund har tagit fram en handlingsplan för arbetet 
med ”Samsyn Småland”. Gemensamt arbetar vi nu 
med spridningen av informationen till våra med-
lemsföreningar och vi uppmuntrar till att göra lokala 
samsynsträffar med dialog i kommunerna.  
Kontaktperson: Lisbeth Johansson, 036-34 54 13.

Jämställd idrott  

Hur ser det ut med jämställdheten inom er idrott? Vi 
hjälper er att analysera och reda ut begreppen. Vi 
kan arbeta internt med kompetensutveckling eller 
processarbete inom kansli- och förtroendemanna-
organisationen eller så skapar vi tillsammans ett 
projekt för att arbeta tillsammans med föreningarna. 
Exempel: 5-steg mot en jämställd och inkluderande 
idrott, inkluderingswebben, checklista för jämställd-
het och 4R-utbildning.
Kontaktperson: Åsa Holmgren, 036-34 54 36.

Antidoping          

För att skapa en idrott fri från doping och andra 
otillåtna medel krävs ett kontinuerligt arbete med 
information och kompetensutveckling i alla led. Hur 
arbetar ert SDF med dopingfrågan? ”Vaccinera klub-
ben mot doping” är ett bra verktyg för att förebygga 
förekomsten av doping. Kan vi tillsammans skapa en 
dopingfri idrott genom att stötta föreningarna i deras 
antidopingarbete?
Kontaktpersoner: Anna-Lena Aronsson, 
036- 34 54 07.

Folkbildningens metoder                                                        

Ni vet väl att ni i ert SDF kan jobba med folkbildning-
ens olika metoder för att utveckla er verksamhet. På 
samma sätt som vårt arbete med föreningar så kan ni 
få stöd och hjälp att jobba med lärgrupper, föreläs-
ningar, processer, kurser och kulturarrangemang i 
verksamhet som SDF arrangerar. Detta skapar ett 
mervärde för samtal och diskussioner och vi kan 
täcka en del kostnader i samband med dessa träffar.
Kontaktperson: SDF-ansvarig idrottskonsulent.



Adress: St. Göransvägen 31, 554 54 Jönköping | Tel: 036-34 54 00   
E-post: smaland@rfsisu.se | Hemsida: www.rfsisu.se/smaland
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Saknas något?

Om det är något som du tycker saknas i vårt 
erbjudande så hör gärna av dig till:

Ulf Pettersson, 036-34 54 77 eller 

Mikael Fagerström, 036-34 54 02

Temablock            

Under 2022 fortsätter vi vårt fokus på några priori-
terade områden för utveckling av småländsk idrott. 
Vi har tagit fram olika temablock där vi erbjuder en 
processkväll tillsammans med er styrelse och ledare 
i ert förbund. Vi har även tagit fram en arbetsbok där 
ni på egen hand kan arbeta vidare med temablocken 
inom:
• Trygg barn- och ungdomsidrott
• En ny syn på träning och tävling
• Inkluderande och jämställd förening
• Föreningskunskap och demokrati
• Ledarutveckling
• Styrelseutveckling
• Framtidens SDF/IF
Kontaktperson: SDF-ansvarig idrottskonsulent.

SDF-bidrag    

RF-SISU Småland fördelar årligen drygt fem miljoner 
kronor i ordinarie SDF-bidrag. Blanketter och infor-
mation skickas ut i mitten av oktober. Ansökan ska 
vara oss tillhanda senast 17 januari, med komplette-
ring av handlingar efter SDF:ens årsmöte.
Mer information hittar du på RF-SISU Smålands hem-
sida under fliken SDF – stöd och service.
Kontaktpersoner: Ann Bergsten, 036-34 54 03, 
Mikael Fagerström 036-34 54 02.

Projektpott SDF  

SDF har dessutom löpande möjlighet att söka pro-
jektbidrag som stöd till speciella utvecklingsinsats-
er. Projekt prioriteras som handlar om trygg idrott, 
ungdomsinflytande, nytänk och innovation. Beslut 
tas löpande under året. Mer information hittar du på 
RF-SISU Smålands hemsida under fliken SDF - stöd 
och service.
Kontaktperson: Mikael Fagerström, 036-34 54 02.

Utbildningsservice och utbildningsbidrag                      

RF-SISU Småland erbjuder service till de kurser och 
möten som SDF anordnar. Det kan bland annat vara 
hjälp med inbjudan, kallelser, bokningar av logi, kon-
ferenslokaler, idrottshallar, beställning av litteratur, 
betalning av fakturor, resor och arvoden. Det utgår 
ett utbildningsbidrag för ledarutbildningar på 100 
kronor per deltagardag och om det är minst 10 delta-
gare. SDF ska arrangera kursen och omfatta minst 6 
utbildningstimmar. Givetvis ska kursen vara planerad 
och godkänd i god tid före.
Kontaktperson: Lena Larsson, 036-34 54 30.

Utbildning – regionala kurser

Visste ni att vi erbjuder cirka 200 kurser och före-
läsningar per år! Våra kurser vänder sig till dig som 
är engagerad inom idrotten, både på föreningsnivå 
och förbundsnivå; styrelse, tränare, ledare, aktiva, 
föräldrar, volontärer och anställda etc. Vi erbjuder 
kurser och föreläsningar inom ledarskap, friskvård, 
föreningsutveckling, träningslära, administration och 
IT. Välkomna på våra kurser och sprid gärna informa-
tion om kurserna till föreningar inom er idrott. 
Ni hittar aktuella kurser på www.rfsisu.se/smaland
Kontaktperson: Lena Moberg, 036-34 54 29.

Årsmöten                                                                                  

RF-SISU Smålands styrelse erbjuder sig att med-
verka vid årsmöten och berätta om vår verksamhet 
och som årsmötesordförande, om ni önskar detta. 
Vänligen kontakta oss i god tid före mötet.
Kontaktpersoner: Rickard Strandberg, 036-34 54 
05, Ann Bergsten, 036-34 54 03.


