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FÖRKORTNINGAR
IF = Idrottsförening
RF = Riksidrottsförbundet
SISU = SISU Idrottsutbildarna
RF-SISU = RF och SISU i Västra Götaland
SDF = Specialidrottsdistriktsförbund
SF = Specialidrottsförbund
SOK = Sveriges Olympiska Kommitté

En dag i idrottsrörelsen
Riksidrottsförbundet genomförde en unik satsning 
tillsammans med Bildbyrån och Folkspel, där målet var 
att fånga en dag i idrottsrörelsen. 20 fotografer besökte 
idrottsföreningar över hela landet under en dag, för att i 
bild visa hur mycket idrotten betyder för så många av 
oss, varje dag, året om. Dessa bilder lanserades i en 
fotoutställning under året, som en hyllning till idrottens 
mångfald och betydelse för både människor och 
samhälle, något som blivit än viktigare under pandemin. 
I vårt distrikt fick FSBU Goalball (bild på framsidan)  
och Hammarkullens Basketklubb i Göteborg besök av 
fotograf Daniel Stiller. 
Samtliga bilder går att se på www.endagidrott.com

http://www.endagidrott.com
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Om oss och våra uppdrag 
RF-SISU Västra Götaland  är ett av Riksidrottsför-
bundet och SISU Idrottsutbildarnas 19 regionala 
organisationer och är Sveriges största distrikt med 
20% av svensk idrott. 

RF-SISU är, precis som de flesta idrottsföreningar 
och förbund i landet, en ideell organisation. 

I distriktets 49 kommuner finns cirka 3 000 
idrottsföreningar och 50 000 ideella  ledare.

Vår verksamhet möjliggörs via våra idrottskonsu-
lenter som utvecklar, initierar och stödjer idrotts-
föreningarna och specialdistriktsförbunden i vårt 
distrikt. Men också via olika projekt och satsningar 
samt via Stöd och service, som omfattar kompetens 
inom ekonomi, löner, juridik, kommunikation och 
administration.

Vår uppgift
• vara idrottsrörelsens studieförbund och  

utbildningsorganisation
• stimulera lärande
• främja, utveckla och samordna idrottsverksamheten
• ta tillvara idrottens intressen och se till att idrottens 

roll i samhället utvecklas
• arbeta med idrottsservice, intressepolitik och  

idrottsutveckling
• fördela vissa anslag till idrottsrörelsen
• verka för att bevara det idrottshistoriska arvet
• stärka engagemanget och utveckla idrottsverk- 

samheten.

UPPGIFT OCH ORGANISATION

Riksidrottsförbundet SISU Idrottsutbildarna

Specialidrottsförbund 
71 stycken

RF-SISU Västra Götaland 
Distriktsförbund

Specialidrottsdistriktsförbund

Idrottsföreningar i Västra Götaland ca 3 000

Föreningsmedlemmar ca 600 000

Våra basuppdrag
Vi har två tydliga uppdrag - ett idrottsuppdrag och  
ett  folkbildningsuppdrag.  

Idrottsuppdrag –  via Riksidrottsförbundet 
Innebär att vi ska företräda, stödja och samordna 
idrottsrörelsens gemensamma frågor i distriktet på  
regional och lokal nivå.   

Folkbildningsuppdrag – via SISU Idrottsutbildarna 
Som idrottsrörelsens studieförbund verkar vi för och 
bidrar till idrottens utveckling i distriktet genom 
folbildning och utbildning i idrottsföreningar och 
specialidrottsdistriktsförbund. 

Vi bedriver idrott i föreningar för att må bra,  
ha roligt och utvecklas under hela livet. 

Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för  
att ge kunskap, kraft åt människors tankar,  

idéer och vilja att utvecklas.
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Vi ser äntligen  
en ljusning!

DISTRIKTSORDFÖRANDE CHRISTER ÖSTHOLM

Så har vi tagit oss igenom ännu ett idrottsår med 
en oberäknelig pandemi. Vi skönjer dock nu en 
ljusning med lindrigare sjukdomssymtom och 
borttagna restriktioner.

Pandemin har skadat förutsättningarna för att 
bedriva idrott och skapat rejäla revor i föreningsverk-
samheten. Behovet av stöd för att kompensera 
intäktsbortfall kvarstår men framförallt behövs stöd 
för återstart av idrottsverksamheten. Inte bara för 
kommande året utan förmodligen för de kommande 
tre till fem åren. Vi har tappat såväl ideella ledare som 
aktiva ungdomar, vilka behöver lockas tillbaka.

För vårt distrikts del gäller det nu att intensifiera 
påverkansarbetet gentemot region och kommuner, 
för att få stöd i arbetet att återstarta idrotten. I vårt 
arbete inför valet till hösten är detta också ett 
prioriterat område.

Vi arbetar för en ökad samverkan inom  
idrottsrörelsen

Under 2021 har det hänt en hel del när det gäller att 
tydliggöra rollerna inom idrottsrörelsen, för att ge de 
bästa förutsättningar för utveckling av föreningarna. 
Vi har som RF-SISU distrikt fått ett reviderat 
Basuppdrag, där det tydliggjorts att det är special- 
idrottsförbunden, som leder utvecklingen i sina 
föreningar. RF-SISU:s roll är att stödja denna 
utveckling. Till hjälp i denna rollfördelning har också 
en Samverkansmodell tagits fram, allt för att stärka 
förståelsen och närmandet mellan RF-SISU och 
specialidrottsdistriktsförbund (SDF). 

Utöver detta har även påbörjats en distriktsstruktur- 
utredning som på djupet ska se över bland annat 
organisering, arbetssätt och effektivisering samt 
även samverkan med SDF, för att ytterligare tydlig- 
göra ”vem som gör vad” i stödet till föreningarna.

Fortfarande Europas bästa som vision

Allt detta arbete gör oss som idrottsrörelse effektivare 
och starkare tillsammans i det arbete vi har framför 
oss. 

Inte bara att ta tillbaka idrotten till där den befann sig 
innan pandemin, utan också att fortsätta utveckla den 
till där vi vill vara i distriktet.  
Nämligen – Europas bästa idrottsregion!

  Christer 
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Väl genomfört verksam-
hetsår – trots pandemin! 

När vi summerar verksamheten för 2021 kan vi 
summera ett lyckat år. Vi uppnår de folkbild-
ningsmål, som detta år satts med ”pandemiras-
ter”, och klarat detta parallellt med pågående 
pandemi, samtidigt som hela RF och SISU varit 
inne i förändringsprocesser kopplat till  
Riksidrottsmötet (RIM) 2021.

Vårt arbetssätt har varit tvunget att utvecklas på 
grund av, eller tack vare, pandemin. Utvecklingen av 
vår digitala kunskap har varit anmärkningsvärd. 

Nu genomförs möten, processer och utbildningar med 
hjälp av verktyg som endast ett fåtal behärskade 
innan. Föreningarna har också anpassat sig på ett bra 
sätt under svåra omständigheter.

Som organisation har vi tagit första stegen till en 
anpassning av verksamheten kopplat till de beslut 
som fattades på RIM, som rör våra framtida intäkter  
och uppdrag. 

Under året fattade vår styrelse beslut om att tydliggö-
ra på vilket sätt vår projektverksamhet kan komplet-
tera basuppdraget. RF-SISU kommer under 2022 
arbeta med en kostnad/intäktsanalys, utifrån en 
ekonomisk modell kallad IVAP, där vi ser på intäkter, 
verksamhetskostnader, administration och personal.  

Vi kommer genomlysa vår organisation, avseende  
resursbehov och kompetens. Första steget till en 
anpassning kan genomföras utan neddragning av 
personal.

Vi står inför ett spännande verksamhetsår med 
många viktiga frågor. Det är dessutom ett valår där 
idrotten satt upp tre huvudområden som kommer 
påverka vår organisation under året och där förening-
arnas behov är stora.

DISTRIKTSIDROTTSCHEF ANDERS ALBERTSSON

Distriktets föreningar behöver plats att idrotta. 
Anläggningsfrågan är, som vanligt, högaktuell. Detta 
oavsett om det gäller stad eller landsbygd.

Idrotten erbjuder en miljö som ger grogrund för 
större samhällsfrågor, som inkludering och 
folkhälsa.  
Här spelar idrotten redan idag en stor roll med befintlig 
verksamhet. För att nya satsningar ska ge effekt, kräver 
detta nya investeringar av det offentliga.

Det tredje området är en förutsättning för de andra två. 

Idrottsrörelsen måste återhämta sig efter den 
pandemi som börjar släppa greppet om oss.  
Här kommer vårt arbete på kort sikt vara viktigt, dvs 
att hjälpa föreningarna tillbaka.

Som ansvarig för den löpande verksamheten vill jag 
tacka alla i personalen för ett grymt arbete. Jag vill 
också tacka vår kloka styrelse för ett gott samarbete. 
Jag vill också tacka alla härliga kontakter utanför vår 
organisation, både föreningar, SDF och representanter 
för kommuner och region. Vi är till för er!

Abbe
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Annette Svensson
Ledamot Skaraborg

Göran Nyberg
Ledamot Sjuhärad

Anita Zetterman
Vice ordförande/

Ledamot Sjuhärad

Patricia Daoud
Ledamot Fyrbodal

Per Ekberg
Ledamot Skaraborg

Christer Östholm
Ordförande

Christian Erlandsson 
Ledamot 

Göteborgsregionen

Lars Sundling
Ledamot 

Göteborgsregionen

Kristina Engberg
Vice ordförande/Ledamot  

Göteborgsregionen

Ewa Linderholm Widell 
Ledamot   

Göteborgsregionen

Styrelse – Personal 

Mats Blom
Ledamot Fyrbodal

HEDERSORDFÖRANDE/LEDAMÖTER
Ordförande Solveig Sundeqvist, Skövde.  
Ledamot Karl-Eric Bohman, Lidköping. 

REVISORER
Revisionsbolaget Grant Thornton, Göteborg har haft 
uppdraget som auktoriserad revisor.  
Lekmannarevisorer har varit Carl-Erik Johnson, Borås 
och Magdalena Randver, Bohus. 

VALBEREDNING
Under året har Jan Andersson, Borås (ordförande), Anna 
Johansson, Fyrbodal, Roland Joelsson, Fyrbodal, 
Carina Dannevik, Göteborg, Lars-Erik Gadde, Göteborg, 
Birgitta Söderberg, Sjuhärad, Jan Björklund, Sjuhärad, 
Jessica Larsson, Skaraborg, Kenneth Eriksson, Skara-
borg utgjort valberedning. 

PERSONAL 
RF-SISU Västra Götaland har idag 110 medarbetare 
varav 70 är tillsvidareanställda och resterande har 
någon form av tidsbegränsad anställning. Vi ser en stor 
ökning av så kallat timanställda inom våra projekt och 
de varierar stort i antal över året.  Könsfördelningen är 
47% män och 52% kvinnor med en medelålder på 30,7 år. 

HR  
Vår personalavdelning fortsätter arbetet med att se över 
vilka processer som kan digitaliseras, ett arbete som 
dock har fått stå tillbaka under 2021 på grund av 
hemarbete/coronapandemi. 

Målet är att alla medarbetare ska kunna ta del av sin 
digitala akt via vårt HR-system, en process som pågår 
parallellt med att digitalisera hela HRM. Vilket kommer 
att förenklar och underlätta administrationen, då det 
blir färre system att arbeta i.

Under året har RF-SISU Västra Götaland tillsammans 
med övriga RF-SISU distrikt, Riksidrottsförbundet och 
SISU Idrottsutbildarnas kansli, förhandlat fram ett nytt 
förmånspaket till anställda. Det innebär att alla anställda 
vid RF-SISU i hela landet, nu har lika förmåner. Vårt 
distrikt går in i de nya förmånerna från den 1 januari 
2023. 
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På grund av coronapandemin tvingades  
RF-SISU Västra Götaland precis som samhället i 
övrigt att ställa om. Vårt fokus har legat på att 
begränsa smittspridning, genomföra så mycket 
verksamhet som möjligt samt att ge stöd till 
medlemmarna. 

Följande text är hämtad ur Riksidrottsförbundets 
årsberättelse på nationell nivå. Vi väljer att 
publicera den eftersom pandemins effekter över 
riket också överensstämmer på det stora hela med 
bilden för Västra Götaland. 

Stycken i grön text är distriktets egna kommenta-
rer. 

 EFFEKTER PÅ IDROTTSRÖRELSEN OCH 
IDROTTSRÖRELSENS ÅTERSTART 
Fortsatta restriktioner på grund av coronapandemin har 
drabbat idrottsrörelsen både ekonomiskt och idrotts-
mässigt och kommer att kräva arbete med återstart och 
utveckling de närmaste åren. Statistik i form av verk-
samhetssiffror för exempelvis LOK-stöd, sanktionerade 
tävlingar och från enkäter till idrottsföreningar och 
intervjuer med samtliga specialidrottsförbund (SF) 
vittnar om kraftiga negativa effekter. 

Specialidrottsförbunden lyfter särskilt fram svårighet-
en att behålla ungdomar och unga vuxna, vilka studerat 
på distans och varken fått träna eller tävla som vanligt. 
Svårigheten gäller även äldre och personer i riskgrupp. 
Det syns extra tydligt för personer med funktionsned-
sättning där minskningen har varit dramatisk. 

Nästan alla föreningar upplever att de påverkats 
negativt på något sätt och majoriteten anger att det 
påverkat föreningen stort. Påverkan är likartad över 
hela Sverige och för såväl städer som landsbygder.  

Två omgångar återstartsstöd har fördelats under 
året. Den övergripande ambitionen med stödet är att 
åter locka barn, ungdomar och vuxna till idrotten och ge 
goda förutsättningar för idrotten i strävan att nå målen i 
Strategi 2025 när coronapandemin väl klingat av. 71 SF 
har godkända återstartsplaner, har erhållit utbetal-
ning och har startat sitt arbete.  

Riksidrottsstyrelsen (RS) fattade beslut om fem olika 
delar för det fortsatta arbetet. Dessa är:  

• Förstärkt stöd till SF i återstartsplaner  
• Stöd till idrott för personer med funktionsnedsätt-

ning  
• Stärkt stöd till utsatta föreningar  
• Stärkt stöd till SF:s elitverksamhet  
• Centrala insatser  

EKONOMISKT STÖD UNDER  
CORONAPANDEMIN 
2020 erhöll Riksidrottsförbundet (RF) 1,5 miljarder i 
ökat anslag för att hantera de ekonomiska effekterna 
av coronapandemin. Delar av stödet fördelades under 
början av 2021 eftersom det avsåg ansökningar för 
den senare hälften av 2020. I mars 2021 beslutade RS 
att ge samtliga som sökt och tilldelats stöd under 
2020 en kompletterande utbetalning för att kompen-
sera både föreningar och förbund ytterligare. 
Sammanlagt innebar beslutet att varje förening och 
förbund i genomsnitt kompenserades med 50-55 % 
av den framräknade förlusten. 

Eftersom restriktioner fortsatt gälla i olika omfatt-
ning under 2021 har RF erhållit mer stöd under 2021 
(1,955 miljarder ) för att hantera ekonomiska konse-
kvenser och för att ge idrotten en möjlighet till 
återstart. Cirka 1 miljard har fördelats för perioden 1 
januari – 28 september med i princip samma regel-
verk och fördelningsprinciper som 2020 års kompen-
sationsstöd. Då regeringens ambitioner med stödet 
varit snarlikt har även RS valt att behålla de grund-
läggande principerna och enbart förändra vissa 
detaljer för att vara mer pricksäkra. Ungefär 5 000 IF 
(ej unika) och ett 30-tal SF inklusive SDF har tagit del 
av resurserna under 2021.  

Nya restriktioner under den senare delen av 2021 
innebär att RF kommer att genomföra ytterligare en 
ansökningsomgång för 2021 under januari och 
februari 2022. I snitt har stödet till varje förening 
täckt ungefär 50 % av det sökta beloppet. 

CORONAPANDEMIN OCH IDROTTSRÖRELSEN

I pandemins spår
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Värst ekonomiskt drabbade har föreningar och 
förbund med omfattande evenemangs- och serieverk-
samhet i förhållande till sin omsättning varit och till 
dem har huvuddelen av stödet fördelats. Även fören-
ingar med höga fasta kostnader för till exempel egna 
anläggningar har haft det kämpigt. 

RF-SISU Västra Götalands idrottskonsulenter och 
övrig personal har under året lagt stor kraft på 
kontakter med idrottsföreningar och SDF för att nå ut 
med information och erbjuda hjälp kring de stöd som 
gått att söka.  

RF har också påbörjat ett återstartsarbete. RS har vid 
två tillfällen beslutat om ekonomiskt stöd till SF 
(sammanlagt 470 miljoner) där alla SF erhållit stöd 
baserat på omfattningen av SF:s verksamhet och deras 
bedömda verksamhetsförluster. SF arbetar utifrån 
återstartsplaner där respektive SF har markerat sina 
specifika utmaningar.  

RS har i december fördelat ekonomiskt stöd (50 
miljoner) till RF-SISU distrikt för att arbeta med de 
föreningar som drabbats av störst verksamhetsförlus-
ter samt stötta föreningar med anläggningsstöd för 
idrott för personer med funktionsnedsättning (10 
miljoner).  

Det projektstöd som föreningar med stora verksam-
hetsförluster kan ta del av kommer att fördelas ut efter 
det att en tydlig plan rörande insats för att rekrytera, 
återrekrytera och behålla barn och ungdomar gjorts i 
samråd med föreningens kontakt hos RF-SISU Västra 
Götaland. Vi kommer särskilt uppvakta föreningar 
som bedriver idrott för personer med funktionsned-
sättning för att bistå dem i återstartsarbetet.  Paras-
porten har varit särskilt hårt drabbad under Corona-
pandemin och tappat mer än 40 % av sina utövare.  

35 SF har också erhållit stöd (40 miljoner) för att 
arbeta med återstart av verksamhet för personer med 
funktionsnedsättning samt stöd (30 mkr) för eliti-
drottsverksamhet. Flera SF har haft svårt att genom-
föra verksamhet för de landslagsaktuella strax under 
den yppersta eliten och har drabbats av merkostnader 
för landslagsverksamhet eftersom internationella 
tävlingar ställt stora krav på säkerhetsåtgärder. 

Västra Götalandsregionen (VGR) bestämde under 
slutet av 2020 att anslå två miljoner kronor extra till 
idrottsrörelsen som omställningsstöd med anledning 
av covid-19. 

Kulturnämndens syfte med stödet var att stötta fören-
ingar ekonomiskt så att de kunde anpassa träningsupp-
lägg och på så vis hålla igång verksamhet för barn och 
unga. Medlen betalades ut till RF-SISU som i sin tur 
öppnat upp för ansökningar. Idrottsföreningar i 
regionens alla 49 kommuner har tagit del av stödet. 
Totalt handlar det om 185 föreningar. 

Kommunerna är generellt sett den viktigaste sam-
hällsaktören när det kommer till föreningsidrottens 
förutsättningar. Även under coronapandemin har 
kommunerna spelat en mycket viktig roll för många 
föreningar. En rad enskilda kommuner, ofta nämnderna 
med ansvar för idrottsfrågor, har på olika sätt kompen-
serat föreningar som lidit ekonomiska förluster, gått 
miste om intäkter eller på andra sätt ställts inför 
utmaningar som de inte klarat på egen hand. 

Sammantaget har stödet från offentlig sektor, näringsliv 
och det övriga civila samhället varit ovärderligt under 
pandemin. Men viktigast av allt har kanske varit de 
frivilliga insatserna och ansträngningarna för att få 
verksamheten att fungera från idrottens egna ledare och 
aktiva. 

INSATSER FÖR ATT KLARA EN KRIS  
RF bildade 2020 en särskild arbetsgrupp för stöd och 
rådgivning och inrättade en egen mailadress för att 
skapa en ingång till RF: corona@rfsisu.se. Denna 
arbetsgrupp och mailadress har varit fortsatt aktiva 
under 2021. Flertalet informationsmöten har hållits med 
SF under året med fokus på restriktioner och ekono-
miskt stöd. 

RF genomförde påverkansarbete genom att få regering-
en att ge både kompensationsstöd och återstartsstöd och 
förde en kontinuerlig dialog för att få så träffsäkra 
restriktioner som möjligt. 

RF-SISU distrikten fortsatte sin dialog med kommuner 
och regioner för att skapa så bra förutsättningar som 
möjligt för idrotten på lokal nivå. 

RF-SISU Västra Götaland har arrangerat möten (större 
och mindre, fysiska och digitala) för såväl offentlig 
sektor som för idrottsrörelsen med syfte att företräda 
och samordna under krisen.  

Läs mer om intressepolitiskt påverkansarbete på  
sidan 12. 
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FOLKBILDNING UNDER CORONA   
Pandemin har under 2021 fortsatt påverkat folkbild-
ningsverksamheten. Mycket verksamhet har dock både 
kunnat genomföras och ställas om med digitala hjälp-
medel mot bakgrund av lärdomarna som gjordes under 
2020. Det som påverkat verksamheten har varit respek-
tive idrotts restriktioner och begränsningar att träffas, 
där inomhusidrotterna drabbats hårdast. Målen för 
verksamhetens omfattning, med hänsyn till pandemins 
påverkan, har vi lyckats genomföra vad gäller antal 
utbildningstimmar, samverkande föreningar och 
deltagare i vår folkbildningsverksamhet. 

Under hösten har den fysiska verksamheten succesivt 
kommit igång, men det är en lång resa tillbaka för många 
föreningar. Det kommer så småningom infinna sig ett 
nytt normalläge och många lärdomar har dragits utifrån 
pandemin och hur folkbildningsverksamheten kan ut- 
vecklas med digitala inslag. Samtidigt har vikten och 
värdet av att mötas fysiskt och samtala också intensifi- 
erats.    

DIGITAL FOLKBILDNING   
Under 2020 lades mycket fokus på att hitta arbetssätt, 
verktyg och att höja kompetensen hos vår personal och 
hos idrottsrörelsen för digital folkbildning. 2021 har i 
stället utvecklingen kretsat mer kring utvecklingen av 
den digitala pedagogiken. De digitala rummen och 
sättet att mötas där är nu välbekant för väldigt många 
fler än för ett år sedan och det är lägre trösklar för att 
träffas digitalt. De digitala inslagen i folkbildningen har 
däremot inte varit lika utbredda som det spåddes inför 
året. 14 % av vår verksamhet har genomförts med någon 
form av digitala inslag. Det är ännu för tidigt att göra en 
slutgiltig analys av coronapandemins effekter men 
erfarenheten säger att kurser och föreläsningar har 
varit lättare att ställa om än lärgrupper.  

DIGITALT PROCESSARBETE  
Under året har 163 processarbeten kunnat genomföras 
och av dessa har 41 varit digitala eller med nätbaserade 
inslag. Det är glädjande att se att kunskapen hos våra 
konsulenter och hos föreningarna och våra förbund har 
ökat markant under det senaste åren kring förutsätt-
ningarna att kunna bedriva folkbildning digitalt i bl.a. 
processarbeten. Dominerande ämnen och områden som 
processarbeten handlat om, har varit starkt kopplade 
till idrottens fem utvecklingsresor.  

SISU Idrottsutbildarna arbetar vidare för att den 
digitala folkbildningen fortsatt ska var en möjlighet i 
den ordinarie verksamheten. Digital folkbildning 
möjliggör och tillgängliggör för fler människor i vårt 
stora distrikt att delta i idrottsrörelsens folkbildning. 
Vår satsning på att utbilda vår personal i processverkty-
get Miro är en av framgångsfaktorerna för att fler 
processarbeten har kunnat genomföras digitalt.  

Under 2021 har ett utvecklingsarbete genomförts för att 
skapa en digital samlingsplats för våra olika utbild-
ningsmaterial. Idrottensfolkbildning.se är namnet och 
vi ser med stor tillförsikt att denna sida skall bli ett bra 
forum både för oss och för idrotten att skapa goda 
förutsättningar kring folkbildnings- och utbildnings-
verksamheten. 

IDROTTSRÖRELSENS FOLKBILDNING

Folkbildning – utvecklar 
människor och föreningar
RF-SISU Västra Götaland är en regional del av  
SISU Idrottsutbildarna, idrottsrörelsens eget 
studieförbund som ska verka för och bidra till 
idrottens utveckling genom folkbildning och 
utbildning. Våra idrottskonsulenter arbetar med 
förbund, idrottsföreningar och individer i våra 49 
kommuner och bidrar till utveckling. Att stimulera 
människors lärande är en viktig uppgift för oss. 

Idrottsrörelsen är så mycket mer än det fysiska idrottsli-
ga utövandet. Genom de goda samtalen kan idrotten 
förena och utveckla människor. Vårt uppdrag och 
arbete utgår från folkbildningens mål om att ge alla 
möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap 
och bildning för personlig utveckling och delaktighet i 
samhället. Genom att medlemmar möts och pratar om 
hur de vill ha det i sin förening, stärks medlemsdemo-
kratin, inflytandet och delaktigheten. Att lära av andra 
och av varandra, skapar engagemang. Folkbildning kan 
liknas vid ett gott samtal som aldrig tar slut. 

I idrottsrörelsens Strategi 2025 betonas återkommande 
vikten av folkbildning för att en förflyttning ska vara 
möjlig och uppsatta mål uppnås. 
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Pandemiåret 2020, så har det fått heta i olika 
sammanhang. Och nog har coronapandemin 
präglat även idrotten och det intressepolitiska 
arbetet under året som gått. 

Men det som senare skulle utvecklas till något vi aldrig 
förut sett, började ändå som ett normalår. Tanken var 
då att jobba vidare enligt vår fleråriga politiska påver-
kansplan som syftar till att skapa bättre förutsättningar 
för den samlade idrottsrörelsen i distriktet.  

I januari verkade allt bli som vanligt. Dialogmöten med 
politiker och tjänstepersoner bokades in. Mötesplatser 
planerades och vissa av dem hann också genomföras. 
Då kom corona. 

I flera av de sammanhang där vi hade tänkt fortsätta att 
fokusera på idrottens prioriterade frågor, kom diskus-
sionerna istället att handla om coronavirusets och 
restriktionernas påverkan på föreningslivet. Behovet av 
kompensationsstöd till de som drabbats av intäktsbort-
fall, kommunala åtgärder för att hjälpa föreningar att 
behålla sin verksamhet, med mera.  

Vi fick helt enkelt ställa om, precis som så många 
föreningar och förbund har gjort i sitt praktiska arbete 
under året. 

När vi som distriktsorganisation bedriver politiskt 
påverkansarbete läggs tyngdpunkten vid frågor och 
områden där föreningslivet inte kan nå sina mål för 
egen kraft – där det behövs samarbete eller hjälp från 
andra delar av samhället (till exempel kommuner, 
regionen, näringslivet eller andra aktörer inom den 
ideella sektorn). Betydelsen av att axla rollen som 
företrädare har blivit ännu tydligare i och med corona.  

Under normala förhållanden brukar olika arbetsgrup-
per inom distriktet, bestående av både personal och 
ledamöter, göra insatser i några kommuner åt gången. 
Bland de prioriterade frågor märks tillgången till 
idrottsanläggningar, kommunernas stöd till förenings-
livet, bildning och utbildning samt inkludering och 
integration. 

INTRESSEPOLITISKT ARBETE

Idrotten gör  
Västra Götaland starkare

På våren 2020 rullade vi ut en coronakampanj över i 
stort sett hela distriktet för att lyfta behovet av lokala 
stödåtgärder till föreningar i Västra Götalands samtliga 
49 kommuner. Vi använde våra nätverk med föreningar 
och förbund för att kunna beskriva situationen för 
målgruppen med tjänstepersoner och politiker. Vi 
skickade öppna brev med förslag på kommunala 
insatser, vi gjorde media, sökte dialog och bjöd in till 
möten. Stor kraft har också lagts vid att försöka hjälpa 
föreningar och förbund att navigera i den ganska 
snåriga skog av lagar, råd och rekommendationer som 
gällt i samhället generellt och för idrotten specifikt. 

Även under resten av året blev corona det dominerande 
inslaget i idrottspolitiken. Men efter den inledande 
fasen med corona, gavs också möjlighet att åter lyfta 
frågorna från den ursprungliga planen. Löpande 
kontakter med nyckelpersoner inom kommunerna har 
upprätthållits. Om än i en ny dager med pandemin allt 
jämt närvarande. 

Nytt regionalt uppdrag till 
idrotten
Under hösten 2020 gjordes klart med ett ny 
formaliserad överenskommelse mellan Västra 
Götalandsregionen (VGR) och RF-SISU. I ett så 
kallat Långsiktigt uppdrag, för perioden 
2021-2022, tydliggörs vilka mål som mottagar-
na av de regionala medlen (dvs distrikt och 
SDF) förväntas arbeta mot. 

Inriktningen för uppdraget går hand i hand 
med idrottsrörelsens Strategi 2025, liksom 
med regionens kulturstrategi samt handlings-
plan för ökad fysisk aktivitet bland barn och 
unga. RF-SISU kommer under kommande år 
verka för att medlemsförbunden har god 
förståelse för uppdragets syfte och innehåll.

I RF-SISU distriktets basuppdrag ingår att företrä-
da den regionala och lokala föreningsidrotten i 
relation till regionen, kommunerna och andra 
samhällsaktörer. Syftet är att skapa och bibehålla 
goda förutsättningar för föreningar och förbund. 

Rollen som företrädare för den samlade föreningsidrot-
ten axlas av såväl förtroendevalda i styrelsen som av 
anställda inom organisationen. Påverkansarbetet 
bedrivs både löpande i vardagen och i form av mer 
riktade insatser under perioder. Grunden till att kunna 
företräda och samordna idrotten är en nära dialog med 
SDF och föreningar i distriktet, samt med RF och SF 
nationellt. 

Kommunerna är en av idrottsrörelsens viktigaste 
partners för stöd och samverkan. Där skapas förutsätt-
ningar för föreningarnas kärnverksamhet med allt från 
lokaler, anläggningar och idrottsmiljöer till förenings-
bidrag och utvecklingsmöjligheter. Således är det 
naturligt för RF-SISU att verka för djupgående goda 
relationer med kommunsektorn, som därmed också blir 
en viktig målgrupp för distriktets intressepolitiska 
insatser. 

RF-SISU Västra Götaland har verksamhet i alla 49 
kommunerna i regionen. På lokal nivå sköter utsedda 
idrottskonsulenter och verksamhetschefer de löpande 
kontakterna med tjänstepersoner inom kommunappa-
raten. Vid behov av möten med politiker engageras även 
andra resurser från personalsidan samt ledamöter från 
distriktsstyrelsen. 

INTRESSEPOLITISKT ARBETE

Idrotten gör  
Västra Götaland starkare

Också 2021 präglades till stora delar av coronapande-
min. Samhällets åtgärder för att minska smittsprid-
ningen (främst myndigheternas restriktioner och 
rekommendationer) ledde till allvarliga effekter inom 
idrotten. Därför har mycket av fokus i kontakterna med 
det offentliga och andra aktörer legat på just coronakri-
sen. En skillnad mot föregående år var dock att diskus-
sionerna om stöd till idrotten nu i högre utsträckning 
tog sikte på återstart snarare än att enbart gälla behovet 
av akut krisstöd. 

När vi gick in i 2021 hade vi redan levt med pandemin i 
snart ett år och det hade gett oss viktiga lärdomar också 
för att kunna fortsätta bedriva påverkansarbete på bred 
front. 

Under smittsäkra former, ibland fysiskt ibland digitalt, 
har vi kunnat genomföra såväl mindre möten som 
medelstora sammankomster och större arrangemang. 
De tillfällen då vi har behövt ställa in helt, har varit 
relativt få till antalet. Med en ökad kännedom om 
viruset har det också varit lättare att rikta ljuset mot de 
intressepolitiska frågor som har betydelse för förening-
sidrotten ur ett större perspektiv. 

I slutet av året lades grunden för distriktets arbete 
inom verksamhetsområdet för kommande år, i och med 
styrelsens beslut om en påverkansplan inför valet 2022. 

 
KOMMUNDIALOG SKARABORG I OKTOBER 2021.
FOTO: ÅSA BOGREN
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STÖD FRÅN VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN – UTRUSTNING FÖR 
DISTANSTRÄNING  HOS TROLLHÄTTANS SIMSÄLLSKAP.
FOTO: TROLLHÄTTANS SIMSÄLLSKAP

Västra Götalandsregionen har stor betydelse för 
idrottsrörelsen. Regionen ger stöd både till  
basverksamheten och till enskilda projekt.  

RF-SISU distriktets roll som företrädare tar sig uttryck 
även på regional nivå. Där sker samverkan med flera 
olika nämnder och verksamheter inom Västra Göta-
landsregionen (VGR). Det ekonomiska stödet hamnar 
först hos RF-SISU och kanaliseras sedan ut – direkt 
eller indirekt – till SDF och föreningar. Det rör sig 
årligen om flermiljonbelopp som kommer den regionala 
och lokala idrotten till gagn. 

Större delen av regionens stöd härstammar från 
kulturnämnden som tillsammans med regionstyrelsen 
(Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet) har 
gett RF-SISU ett så kallat långsiktigt uppdrag där 
samarbetet tydliggörs. Uppdraget sträcker sig över två 
år i taget och perioden 2021-2022 var den första med den 
aktuella samarbetsformen. Med uppdraget och de 
ekonomiska medlen följer vissa krav på rapportering av 
verksamhet från både RF-SISU och de SDF som får del 
av stödet. 

Distriktets ambition med uppdraget är att det ska 
inbringa ett hållbart ekonomiskt stöd till basverksam-
heten hos både SDF och RF-SISU. De mål som ryms 
inom uppdraget ska samspela med idrottsrörelsens egna 
mål (Strategi 2025).  

RF-SISU erhåller också regionalt stöd till flera projekt. 
Tillsammans med kulturnämnden pågår en särskild 
satsning på rörelseförståelse (”Region in movement”) 
medan regionutvecklingsnämnden stödjer ”Street 
Games Academy”, som hjälper unga idrottare mot 
eftergymnasiala studier, samt nystartade ”Idrottstu-
rism – stärkt besöksnäring och föreningsliv”. Gemen-
samt för samtliga projekt är att de syftar till att göra 
nytta för föreningarna. 

Under året har RF-SISU, med finansiering från kultur-
nämnden, även kunnat betala ut två miljoner kronor 
som coronastöd till föreningar i Västra Götaland.  
Läs mer på sidan 9  (”I pandemins spår”). 

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Samverkan och stöd
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HÖGSBOS HANNA HALILOVIC FÖRSVARAR UNDER KVARTSFINAL TRE 
I DAMERNAS SBL MELLAN HÖGSBO OCH NORRKÖPING I GÖTEBORG. 

FOTO: CARL SANDIN / BILDBYRÅN
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Idrott för alla – hela livet!
Inom idrottsrörelsen pågår ett omfattande 
förändringsarbete benämnt Strategi 2025. 

På Riksidrottsmötet 2015 beslutades om gemensamma 
mål för idrottsrörelsen 2025 (Strategi 2025) och 2017 
tillkom fem utvecklingsresor som ska hjälpa oss att nå 
dem. 

Det övergripande målet med resorna är att alla som 
vill ska kunna idrotta hela livet i föreningar, med fokus 
på glädje och utveckling. De benämns som utveck-
lingsresor eftersom varje resa är en långsiktig strävan 
mot de övergripande målen 2025, som vi gemensamt 
strävar mot.

Denna verksamhetsberättelse beskriver vad RF-SISU 
Västra Götaland har arbetat med under 2021 inom de 
fem utvecklingsresorna. 

STRATEGI 2025

Utvecklingsresor  
mot mål 2025

Utvecklingsresorna
1.  En ny syn på träning och tävling
2.  Den moderna föreningen engagerar 
3.  Inkluderande idrott för alla
4.  Jämställdhet för en framgångsrik idrott
5.  Ett stärkt ledarskap

Våra effektmål
Vi har valt att arbeta med tre effektmål i varje 
utvecklingsresa.

1.  Idrotten stannar längre hos ungdomarna  
      och skapar ett livslångt intresse.

2.  Det är lättare att vara engagerad i idrotten.

3.  Fler upplever idrotten som en attraktiv miljö.

Idrottsrörelsens mål 2025 
Målen mot 2025 ska hjälpa idrottsrörelsen att tillsam-
mans prioritera verksamheten  i riktning mot visio-
nen, ”svensk idrott – världens bästa”.  
De övergripande målen är fyra till antalet: 

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.
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01 En ny syn på  
träning och  
tävling

2025 får alla plats att idrotta i idrottsrörelsen utifrån sina villkor 
oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förut-
sättningar. Träning och tävling utformas så att utövaren mår bra, 
har roligt och utvecklas under hela livet. Ledarskapet fokuserar 
på glädje och prestation snarare än på resultat. Utveckling av 
rörelseförståelse gör att fler får fysiska förutsättningar att idrotta 
mer. Det ger fler utövare totalt sett och även fler internationella 
medaljer.
I följande avsnitt kan du läsa om några saker vi genomfört för 
att stödja distriktets idrottsföreningar och förbund i arbetet med 
att förnya synen på träning och tävling.  

FOTO: BILDBYRÅN
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Gränslös idrott
Under 2021 bedrev RF-SISU Västra Götaland projektet 
Gränslös Idrott på uppdrag av Västra Götalandsregio-
nen. Uppdraget var en fortsättning av projektet Gränslös 
Idrott 2.0 och en överenskommelse skrevs mellan 
RF-SISU Västra Götaland och Västra Götalandsregio-
nen. Under uppdragsperioden har arbetet med fysisk 
aktivitet för barn och unga samt inkluderande idrott för 
alla varit prioriterat. 

I Västra Götaland finns många idrottssvaga områden. 
Ett idrottssvagt område är ett socioekonomiskt utsatt 
område med ett lägre antal idrottsutövande personer än i 
jämförelse med andra stadsdelar. RF-SISU har flera 
projekt för att få fler aktiva inom idrotten i ett par av de 
idrottssvaga områden som finns i Västra Götaland. 
Gränslös Idrott har verkat för att stärka dessa insatser. 
Dels genom erfarenhetsutbyte mellan de lokala projek-
ten som verkat i idrottssvaga områden samt genom 
fördelning av ekonomiska medel för att stärka insatser 
som gjorts. 

Coronapandemin har påverkat Gränslös Idrott under 
året. Dels har det varit en del restriktioner som påverkat 
genomförandet av till exempel prova på-idrottsevent. En 
del justeringar har fått göras som till exempel bedriva 
verksamhet utomhus eller med ett begränsat antal 
deltagare. En del saker planerades men fick skjutas på 
framtiden. Bland annat var det tänkt att Gränslös Idrott 
skulle genomföra ett fördjupat planeringsarbete i ett par 
av de idrottssvaga områdena inom distriktet. Där lokala 
intressenter så som idrottsföreningar, boende ungdomar 
från området och representanter från kommunen var 
med för större delaktighet. Arbetet har dock skjutits upp 
och förhoppningen är att genomföra det under nästkom-
mande år.  

Bland annat har RF-SISU Västra Götaland genomfört 
insatser i idrottssvaga områden i Göteborg, Borås, 
Vänersborg och Skövde under 2021. 

Några exempel på insatser som genomförts i de lokala 
projekten där Gränslös Idrott varit med:

Sommaraktiviteter för barn och unga i bostadsområdena 
Norrby och Hässleholmen i Borås. Där barn och ungdo-
mar i dessa områden fick prova på olika idrotter som 
lokala idrottsföreningar var utförare av. 

I Vänersborg genomfördes prova på idrott i skolan av 
Vänersborg Tennisklubb. 

I Göteborg genomfördes sportlovsaktiviteter på  
Vättnadalsskolan och på Ängåsskolan. 

I Skövde genomförde FC Skövde prova på aktiviteter i 
samband med Vinterkalaset i Ryds centrum.  

Antidoping
Under 2021 förverkligades beslutet som togs av Rik-
sidrottstyrelsen under Dopingkommissionens styrelse-
möte den 23 april 2020 om att en fristående antidoping-
organisation ska tillsättas. Den nationella antidoping- 
organisationen namngavs Antidoping Sverige och trädde 
i kraft 1 januari 2021. Beslutet var i linje med Världsanti-
dopingkoden och ska säkerställa trovärdigheten i det 
svenska antidopingarbetet. 

RF-SISU Västra Götaland har fortsatt nära samarbete 
med Antidoping Sverige och ett formellt möte mellan de 
två organisationerna hölls på Arken 3 september 2021. 

Representanter från RF-SISU Västra Götaland var 
ordförande Christer Östholm, distriktsidrottschef 
Anders Albertsson, idrottens utbildningar Thomas 
Gehöör och Dino Ilecic. 

Under hösten 2021 genomförde Antidoping Sverige en 
grundutbildning i antidoping nationellt för RF och SISU 
personal, där även vårt distrikt hade representanter 
närvarande. 

RF-SISU Västra Götaland har ett fortsatt viktigt uppdrag 
i antidopingarbetet och förmedlar den kunskap och det 
material som tillhandahålls av Antidoping Sverige.  
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Rörelsesatsning i skolan
På uppdrag av regering startade Riksidrottsförbundet 
(RF) 2018 Rörelsesatsning i skolan, med syftet att 
förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten. 
Uppdraget innefattar en kraftsamling för mer idrott, 
rörelse och utveckling av rörelseförståelse under och i 
anslutning till skoldagen. Satsningen utgår från 
begreppet rörelseförståelse (physical literacy) och 
riktar sig till alla barn i årskurs F-6, men framförallt till 
de minst aktiva.   

Under 2021 har rörelsesatsningen arbetat i tre parallella 
spår; skolsamverkan, föreningssamverkan och för-
bundssamverkan. RF-SISU Västra Götaland vill 
tillsammans med skolorna, föreningar och förbund 
förändra kulturen så att rörelse blir en naturlig del av 
vardagen både i skola och på fritiden. På individnivå vill 
vi bidra till att barn får positiva upplevelser av rörelse, 
utvecklas socialt och vågar delta. Samverkande fören-
ingar har utbildats i Rörelseförståelse för att skapa 
lekfulla aktiviteter på skolorna och i deras ordinarie-
verksamhet. 

Under 2021 har cirka 30 Specialidrottsförbund 
lanserat skolkoncept för att inspirera till mer rörel-
seglädje utifrån de olika idrotterna. 

RF-SISU VÄSTRA GÖTALAND OCH DESS PROJEKT- 
LEDARE FÖR RÖRELSESATSNINGEN, HAR UNDER  
DET GÅNGNA ÅRET GETT FÖLJANDE STÖD TILL  
SKOLOR I DERAS ARBETE MED ATT ÖKA RÖRELSE 
UNDER SKOLDAGEN:    

• Processledning till skolornas rörelseteam   
• Gett verktyg för att skapa en handlingsplan   
• Gett inspiration och material till rörelse   
• Utbildat skolpersonal i rörelseförståelse  
• Skapat samverkan mellan skola och lokala idrottsföreningar  
• Bjudit in till inspirationsföreläsningar och nätverksträffar  
• Utökat nätverket av skolor via facebookgrupp och digitalt 

erbjudna processträffar/utbildning .

FOTO: BILDBYRÅN
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MEDVERKANDE ÖVERENSKOMMELSESKOLOR OCH NÄTVERKSSKOLOR I RÖRELSESATSNINGEN 2021 

ALE 
• Alboskolan 
• Björklövens förskolor 
• Båtsmans förskola
• Granvindeskolan
• Kronaskolan 4-6
• Kronaskolan F-3
• Nolskolan
• Nödinge skolan

ALINGSÅS 
• Lendahlsskolan
• Västra Bodarna

BOLLEBYGD
• Bollebygdskolan
• Töllsjöskolan
• Örelundskolan 

BORÅS
• Ekarängskolan
• Sandhultskolan
• Sjöboskolan
• Särlaskolan
• Grundsärskolan Erikslund 
• Målsrydskolan 
• Viskaforsskolan

DALS-ED
• Hagaskolan

ESSUNGA
• Bredöls skola och fritidshem
• Jonslundsskola
• Nossebroskola

FALKÖPING
• Dotorpskolan
• Mössebergsskolan 

GULLSPÅNG
• Gullstensskolan
• Regnbågsskolan

GÖTEBORG
• Bräckeskolan
• Hultskolan
• Sisjöskolan
• Vättnedalsskolan
• Ramsdalskolan
• Solbackeskolan
• Gunnaredsskolan
• Ellen Keyskolan
• Brunnsboskolan
• Dalaskolan
• Karljohansskola
• Lillebyn
• Näsetskolan 
• Svartedalsskolan  

GÖTENE
• Hällekisskola
• Ljungsbackenskolan 
• Lundabyn

HJO
• Fågelås skola 

HÄRRYDA
• Fagerhultsskolan  

(åk 4-9)
• Vällsjöskolan

KARLSBORG
• Mölltorpskolan
• Strandskolan 

LERUM
• Berghultskolan 

LIDKÖPING
• Järpås skola
• Lilleskogsskolan
• Råda skola
• Stenportskolan
• Tun skola
• Örslösa skola
• Östbyskolan

LYSEKIL
• Mariedalskolan 
• Stångenässkolan

MARK
• Ängskolan

MUNKEDAL
• Centrumskolan
• Bruksskolan
• Hällevadsholms skola
• Hedekasskolan

MÖLNDAL
• Rävekärrsskolan
• Kvarnhjulet
• Lackarebäcksskolan

ORUST
• Henåns skola 

PARTILLE
• Oxledskolan 

SKARA
• Ardalaskolan
• Friskolan Metis
• Gällkvistskolan
• Källeskolan
• Mariebergsskolan
• Varnhemsskolan 

SKÖVDE
• Lundenskolan
• Grundsärskolan  

Lundenskolan
• Rydskolan
• Trädgårdsstadens skola

SOTENÄS
• Hunnebostrands skola
• Bovallstrands skola
• Kungshamnsskolan 

STENUNGSUND
• Ucklumskolan 

STRÖMSTAD
• Odelsbergsskolan 

SVENLJUNGA 
• Landboskolan

TANUM
• Tanumskolan

TIDAHOLM
• Forsenskolan 

TRANEMO
• Tranängsskolan 

TROLLHÄTTAN 
• Sylteskolan 

TÖREBODA 
• Moholms skola 

UDDEVALLA 
• Lane-ryrs skola

ULRICEHAMN 
• Bogesundskolan
• Hössna skola
• Timmele skola
• Ulrikaskolan

VÅRGÅRDA
• Lindbladskolan

VÄNERSBORG 
• Silvertärnan
• Mariedalsskolan

ÅMÅL 
• Natur och Miljöskolan 
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Idrottens dag  
Fredagen 24 september 2021 arrangerades Idrottens 
dag på 20 skolor i vårt distrikt. Med RF-SISU stöd 
aktiverade skolorna, i samverkan med flera idrotts-
föreningar, mer än 5 000 elever! 

Idrottens dag är en del av European Week of Sport 
(EWoS) där skolor runt om i landet, men också i 
Europa, deltog. Eleverna var fysiskt aktiva i minst 
120 minuter och alla gavs bollar och ballonger för att 
kunna ta med hem och fortsätta vara aktiva på 
fritiden. 

På flera skolor kunde barnen även prova på olika 
idrotter tillsammans med lokala idrottsföreningar, 
så som ridning, racketsporter, karate, handboll, 
thaiboxning, zumba, cricket och massa mer. Fören-
ingar berättar om hur barn och unga har sökt upp 
föreningarna och börjat i deras träningsverksamhet 
direkt efter Idrottens dag i skolan. 

Tillsammans stod vi upp för alla barns rätt till idrott 
och hälsa och anordnade en dag fylld med rörel-
seglädje och brobyggande mellan skola, barn och 
idrottsrörelsen.  

FOTO: CHARLOTTE HENRYSSON

MEDVERKANDE SKOLOR I DISTRIKTET

GÖTEBORG
• Bräckeskolan F-6  
• Ellen Keyskolan  
• Gunnaredsskolan 
• Solbackeskolan 

GÖTENE 
• Lundabyn 

LYSEKIL
• Stångenässkolan  

MUNKEDAL
• Centrumskolan 
• Hedekas skola 
• Hällevadsholms skola  

MÖLNDAL
• Kvarnhjulet  
• Rävekärrsskolan 

SKÖVDE
• Grundsärskola Lunden-

skolan 

SOTENÄS
• Hunnebostrands skola  
• Bovallstrands skola 

TANUM
• Tanumskolan F-6  

TROLLHÄTTAN
• Sylteskolan  

VÄNERSBORG
• Tärnan

FALKÖPING
• Dotorpsskolan 
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Samsyn för barn och ungas bästa
SAMSYN VÄSTERGÖTLAND – Barn och ungdoms- 
idrott ska bedrivas utifrån barnens och ungdomarnas 
perspektiv. Därför har vi Samsyn Västergötland som går 
ut på att barn och ungdomar till och med 15 år ska kunna 
hålla på med flera idrotter samtidigt. På specialidrottsdi-
striktsförbundsnivå inom idrotterna fotboll, handboll, 
innebandy, ishockey och bandy har man enats om de här 
riktlinjerna. Förbunden arbetar och tar gemensamt 
ansvar och i största möjliga mån ska aktiviteter organise-
ras så att barn och ungdomar inte "tvingas att välja” 
aktivitet. 

För att undvika krockar med förbundsaktiviteter finns en 
gemensam kalender där eventuella krockar följs upp och 
hanteras. Utvecklingsarbetet under 2021 har varit att 
jobba ytterligare med förankring långt ut i verksam-
heten. Samsyn Västergötland finns med på ledarträffar, 
informationsmaterialet har uppdaterats och materialin-
samling till en informationsfilm är påbörjad. 

SAMSYN FALKÖPING är en gemensam överenskommel-
se mellan föreningarna i kommunen att tillsammans ha 
den bästa barn- och ungdomsidrotten. Fokus är på att 
inte barn och unga ska hamna i lojalitetskonflikt och 
tvingas sluta med en idrott för att olika föreningars 
verksamheter krockar. Det speciella hittills med Falkö-
pings SAMSYN är att här har föreningarna själva 
beslutat att ha med både lag- och individuella idrotter.  

De första avtalen skrevs under 2019 och nu är det 33 
föreningar som tagit beslut om SAMSYN. Under våren 
genomförde vi två digitala föreningsträffar för erfaren-
hetsutbyte. I oktober har vi haft en fysisk träff, som 
samlade ca 35 ledare från nästan hälften av de anslutna 
föreningarna. Utöver en inspirationsföreläsning var 
stora delen av kvällen vikt för erfarenhetsutbyte runt hur 
SAMSYN fungerar rent praktiskt i respektive förening 
och information till både ledare och föräldrar.  

SAMSYN FALKÖPING är en fantastisk verksamhet  
då det följer föreningarnas önskemål om upplägg  
och innehåll och har även skapat samverkan mellan 
föreningar även inom andra områden.

Elitidrott och samverkan  
högskola/universitet
Ett av huvudmålen med verksamheten inom elitidrott 
och samverkan med högskola och universitet är att bidra 
till en mer hållbar elitidrott. I det arbetet ingår att verka 
för möjligheten till dubbla karriärer (elitsatsning i 
kombination med studier). 

Där är vårt arbete i Göteborgsområdet knutet till att 
utveckla och underhålla elitidrottsmiljön för studenter-
na på Riksidrottsuniversitetet (RIU) den mest centrala 
delen. Vid årsskiftet 2022 fanns 235 studenter knutna till 
RIU i Göteborg. Fördelningen män/kvinnor är jämn. 
Studenterna har tack vare distriktsidrottsförbundets 
arbete tillgång till bland annat idrottsmedicinskt stöd, 
idrottsspecifika tester, gymkort på Fysiken, kostrådgiv-
ning och idrottspsykologiska rådgivare. Sedan HT 2018 
är även Högskolan i Väst ett elitidrottsvänligt lärosäte 
och under 2020 blev även Högskolan i Skövde elitidrotts- 
vänligt lärosäte. Det innebär att det numera finns ett 
system för att kombinera elitidrott och högre studier i tre 
av våra fyra delregioner. 

Under 2021 tog vi ett stort steg framåt i utvecklingen av 
elitmiljön i Göteborg. På uppdrag av Göteborgs Stads 
Idrotts och föreningsförvaltning har vi under året inlett 
utvecklingen av ett kompetenscenter för elitidrott i 
Göteborg. Kompetenscentret har getts namnet High 
Performance Göteborg. Det första steget var att starta ett 
elitprogram för aktiva som är på internationell nivå inom 
individuell idrott. Det första året har 26 aktiva ifrån 12 
olika idrotter deltagit. De har förutom ett träningsbidrag 
också fått specialstöd inom idrottsmedicin, idrottsnutri-
tion, idrottspsykologi, fysträning och även fått tillgång 
till idrottspecifika tester. Under 2022 kommer verksam-
heten också att fokusera på utbildning för tränare och att 
få i gång ett program för idrottare från lagidrott.  

På utbildningssidan har vi också genomfört fyra öppna 
föreläsningar i serien Väst-idrotten mot världstoppen! 
Föreläsningarna riktar sig mot elittränare och aktiva och 
de genomfördes i samarbete med Göteborgs universitet 
och Katrinelunds elitidrottsgymnasium. Deltagarantalet 
har varierat mellan 80 och 250 personer. Föreläsningar-
na under 2021 har på grund av pandemin genomförts 
digitalt. 

Som en utveckling av High Performance Göteborg och 
RIU medverkar också RF-SISU Västra Götaland i arbetet 
med att skapa ett kluster för forskning, utveckling, 
innovation och utbildning inom prestationsidrott och 
folkhälsa. Ett flertal digitala kunskapsspridningsinsatser 
har gjorts inom ramen för det arbetet under 2021 och vi 
genomförde också tillsammans med klustret och Genera-
tion Pep en gemensam dag för ökad fysisk aktivitet och 
rörelse hos barn och ungdomar.  

I samarbetet med Göteborg & Co har också RF-SISU 
Västra Götaland arrangerat ett antal nätverksträffar för 
Göteborgs elitlag och årligt återkommande idrottsevene-
mang. Målsättningen med träffarna är att stärka samver-
kan mellan elitlag, återkommande evenemang och 
staden.  
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I Region in movement tar vi ett nytt grepp för att 
öka rörelsen och förbättra hälsan hos barn och 
unga. 

Det här är en satsning som bygger på en ny typ av 
samverkan, där starka samhällsaktörer från olika 
sektorer möts och gemensamt arbetar med 
rörelseförståelse (physical literacy) som kompass. 

Tillsammans strävar vi mot visionen  
"Det rörelserika samhället". 

Arbetet startade upp i augusti 2021 tack vare stöd från 
Västra Götalandsregionen. Då fanns en tydlig idé om 
att gå från ord till handling och forma ett koncept för 
ökad rörelse som omfamnar en hel kommun och dess 
barn och unga. 

ÖKA VÅRA BARN OCH UNGAS RÖRELSEFÖRSTÅELSE 
OCH FYSISKA AKTIVITET

Region in movement
En satsning där RF-SISU Västra Götaland har en viktig 
roll, men som också är beroende av att aktörer inom 
andra sektorer är med och bidrar. 

Under hösten genomfördes en förstudie, med syfte att 
tydliggöra förutsättningarna. Förstudiearbetet 
innefattade dialoger och nätverksträffar i våra olika 
delregioner. Vi arrangerade också ett större event 
tillsammans med bland annat Generation PEP, Red-
bergslids IK samt GoCo Health and innovation City 
med tema "Samverkan för ökad fysisk aktivitet" där 
cirka 100 personer från olika samhällssektorer deltog.

Inspirerande föredrag blandades med viktiga dialoger 
kring hur vi tar nästa steg i arbetet med att tillsammans 
främja rörelseförståelse och fysisk aktivitet inom 
arenor såsom skolan, hälso- och sjukvården, våra 
fysiska miljöer och barnens fritid. 

FOTO: BILDBYRÅN
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Slutsatserna från förstudien är 
tydliga. Det finns ett stort 
intresse hos många viktiga 
samhällsaktörer att medverka i 
satsningen samt en stor vilja att 
finna nya/förbättrade former för 
samverkan. Det finns en nyfiken-
het kring begreppet rörelseför-
ståelse och hur detta kan 
användas för att främja fysisk 
aktivitet och deltagande i olika 
sammanhang. 

Bland aktörerna finner vi, 
förutom oss själva, bland annat 
Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen Västra 
Götaland, Göteborgs Universitet, Högskolan i Skövde, 
Chalmers, Västra Götalands Parasportförbund, 
Fritidsbanken samt GoCo Health and innovation City. 
Tre kommuner har visat extra stort intresse för medver-
kan och kommer utgöra pilotkommuner.

Med detta i ryggen kommer vi under 2022 att ta nästa 
steg i arbetet. Vi kommer att samla våra samarbetsaktö-
rer runt bordet och gemensamt utforma målbild och 
koncept (arbetsmodell). 

Gemensamt kommer vi titta på möjligheter och utma-
ningar i våra pilotkommuner och kraftsamla kring olika 
insatser för att främja rörelseförståelse i just dessa 
kommuner. 

RF-SISU Västra Götaland kommer att agera motor och 
leda nätverkets arbete. Konceptet kommer att imple-
menteras i ett antal utvalda pilotkommuner i Västra 
Götaland. På sikt är vår ambition att hitta en arbetsmo-
dell som vi kan sprida och implementera i alla kommu-
ner i regionen. 

• BILDER FRÅN GOCO HEALTH INNOVATION CITY.  
FOTO: FELICIA HOLMQUIST
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FYRBODAL 
Kommunträff Fyrbodal   
I november bjöds alla kommuner in till en kommunt-
räff på Carlia i Uddevalla och 12 av 16 kommuner var 
representerade.  
Tidigare kommunträffar har fokus varit på utveck-
lingsresorna Det stärkta ledarskapet (2018), Den 
moderna föreningen engagerar (2019), Inkluderande 
idrott för alla (2020) och i år var det dags för utveck-
lingsresan En ny syn på träning och tävling. 

I en ny syn på träning och tävling är utvecklingen av 
Rörelseförståelse i centrum.  

Alexandra Wiberg med spetskompetens inom 
rörelseförståelse, presenterade begreppet och målet 
att det ska finnas alternativ för människor med olika 
ambitioner att röra sig – inom idrottsrörelsen, hela 
livet.  Inom idrotten tränar alla, det har vi gemen-
samt, de som vill tävlar. Med rörelseförståelse som 
förhållningssätt skapar vi goda rörelse/idrottsupple-
velser och när föreningar kompletterar varandra 
kommer vi tillsammans få fler att vilja, våga och 
kunna delta hela livet.  

Kommunrepresentanterna fick efter detta sätta sig i 
gruppdiskussioner där de fick prata om hur det ser ut 
i deras kommuner idag, hur de kan stötta idrottsför-
eningarna och samverka med deras RF-SISU 
konsulent.   

GÖTEBORG  
Senior Sport School i Lilla Edet 
Under 2021 startade Senior Sport School upp i Lilla 
Edet, det är en samverkan mellan RF-SISU Västra 
Götaland, Lilla Edets kommun och OK Gipen. 
Syftet är en ökad folkhälsa och kunskap kring idrott 
och kost, men kanske framförallt en social gemenskap 
med att idrotta i förening. Här möts både tidigare 
aktiva med personer som inte tidigare hittat rätt inom 
idrotten. En kombination där alla är vinnare, genom 
ett ökat välmående, ett nytt socialt sammanhang 
genom att idrotta i förening och föreningen får 
möjlighet till nya engagerade medlemmar. Här möter 
idrottsrörelsen behoven för en målgrupp, som vi inte 
mött upp tidigare i den organiserade idrotten. 

SJUHÄRAD 
Inkluderande idrott för alla  
I samarbete med Marks kommun har RF-SISU Västra 
Götaland och ett stort antal föreningar från kommu-
nen drivit ett rekryteringsprojekt som vi kallar ”Street 
Games Mark”. 

Under sommaren och hösten har flera föreningar i 
Marks kommun arrangerat gratisaktiviteter i form av 
olika idrotter tre kvällar i veckan, med allt från 
parasport till boxning och skateboard. Målet med 
verksamheten är att fler barn och ungdomar ska hitta 
sin idrott samt att erbjuda idrott på fredag och 
lördagskvällar.  

Lokala nedslag

BILD FRÅN KOMMUNTRÄFF I UDDEVALLA
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BILD FRÅN TIBROKAMPEN.

Under höstlovet har Herrljunga kommun i samarbete 
med RF-SISU Västra Götaland anordnat rekryteringsin-
satser för barn och ungdomar mellan 7-18 år. Det är andra 
året i rad som höstlovsaktiviteter anordnas. Där lokala 
föreningar som finns inom kommunen är med och visar 
upp sin verksamhet, för att locka nya medlemmar till 
föreningen. Detta ger föreningar som kanske inte ligger 
nära centrum eller nyligen startat upp sin verksamhet ett 
ypperligt tillfälle att marknadsföra sig.

SKARABORG 
Rörelseglädje 
Med bidrag av RF-SISU Västra Götalands verksamhetsstöd 
Trygga och hållbara idrottsmiljöer har Skara HK genomfört 
tre träffar med fokus på kroppskontroll och rörelseglädje 
tillsammans med Mattias Hoppe. Mattias har en bakgrund 
som proffsatlet inom wakeboard.  

Syftet med träffarna var att inspirera ungdomarna som var 
15 år gamla till fysiskt och psykiskt välmående som dom kan 
ha med sig i sitt idrottande. De fick träna sin reaktionsför-
måga, lära sig att förstå rums- och kroppsuppfattning. De 
fick också jobba med sin balans och hitta fokus.  

Träffarna handlade också om att på ett kreativt sätt hitta 
rörelseglädje och lek. En viktig del inom idrotten och främst 
lagidrotten är tilliten till varandra och gemenskapen i 
gruppen vilket killarna också fick arbeta med under träffar-
na.  

Tibrokampen  
För att inspirera föreningarnas ungdomar att hålla i och 
hålla ut skapades denna kamp med inspiration av Mästarnas 
Mästare och liknande där sex föreningar,  både individuella 
och lagidrotter bildade lag med sex deltagare för att under 
roliga, kluriga och jobbiga former tävla på nya sätt tillsam-
mans. 

Tibrokampen är både en projektledarutbildning för gymna-
sieungdomar och tävling för högstadieåldern med fokus på 
glädje, gemenskap och att kämpa tillsammans. Resultatet 
blev en succé dokumenterat både som film (sök Tibrokam-
pen på Youtube) och en idé att bygga vidare på. Tibrokam-
pen arrangerades av Tibro Föreningspool och RF-SISU 
Västra Götaland med hjälp av våra projektstöd tillsammans 
med Swedbank, genom Sparbankstiftelsen Alfas första år 
med stöd i vårt område.

BILD FRÅN HÖSTLOVSAKTIVITETERNA. 
NÅGRA BARN FÅR PROVA PÅ ATT FLYGA 

MODELLFLYG FÖR FÖRSTA GÅNGEN.
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02 Den moderna 
föreningen  
engagerar

2025 har vi en stark och levande idrottsrörelse som tar vara 
på människors engagemang och inspirerar till delaktighet. 
Medlemskapet är moderniserat. Det är enkelt och välkom-
nande att engagera sig oavsett bakgrund, ålder, kön eller andra 
förutsättningar. Människor vill engagera sig och är stolta över 
att vara en del av sin förening och av idrottsrörelsen. Förenin-
gen har antagit nya former där grunden är människors vilja att 
vara med och bidra i föreningen.
I följande avsnitt kan du läsa om några saker vi genomfört  
för att stödja distriktets idrottsföreningar i att öka engageman-
get hos sina medlemmar. 

FOTO: BILDBYRÅN
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Löneservice
Under året har RF-SISU Västra Götaland gjort två stora 
systembyten. I januari,  gjordes ett byte av ekonomipro-
gram, från Hogia till Visma och i mars, ett byte av 
löneprogram från Hogia till Kontek. 

Flytten över till Kontek gjordes i två steg, först med vår 
egen personal och sedan våra Löneservicekunders 
uppgifter. Att byta två så stora system på kort tid, var inte 
optimalt, vilket vi tar lärdom av. 

Dessa förändringar och arbetet med att digitalisera vårt 
område Löneservice, ligger i linje med utvecklingsresan 
”Den moderna föreningen”.  

Våren blev en intensiv period, medan hösten har varit en 
tid att kunna forma en ny fungerade arbetsgrupp. 

Vår Löneservice har inte förlorat några lönekunder med 
anledning av corona. Dock ser vi en fortsatt minskning i 
antal arvoden, som normalt betalas ut i de olika förening-
arna. En av anledningarna till det är att flera av de stora 
idrottsevenemangen,  t.ex. Göteborgsvarvet, har fortsatt 
vara inställda. 

I dagsläget hjälper vi 120 föreningar och förbund med  
sin löneadministration. Antal lönekunder varierar något 
över året och ett kontinuerligt arbete har pågått under 
året med att marknadsföra våra tjänster, för att stödja 
idrotten i distriktet.   

Redovisningsservice
RF-SISU Västra Götaland har under ett antal år arbetat 
fram ett koncept som kan hjälpa den moderna förening-
en, att på ett effektivt sätt få stöd med sin bokföring och 
sitt bokslut. 

Under verksamhetsåret 2021 arbetades ett nytt koncept 
fram som benämnts som konsultstöd. Under verksam-
hetsåret har avdelningen arbetat vidare med den digitala 
utvecklingen, vilket innebär att RF-SISU kommer att 
kunna hjälpa fler föreningar och förbund att utveckla sin 
ekonomi framöver.  De senaste åren har många förbund 
inom distriktet fusionerat och bildat nya organisationer. 

RF-SISU Västra Götaland kan idag stötta organisationer 
som står inför sådana processer med ett processinriktat 
arbetssätt. 

Juridik
Det moderna föreningsarbetet är omgärdat av många 
lagar och regler. Att vara föreningsledare är därför inte 
alltid helt enkelt. Kraven från omgivningen blir allt 
större på de ideella organisationerna, framför allt från 
myndighetsutövande organ. 

Under året har vi sett en ökning av föreningar och 
förbund och även kommuner som behövt hjälp med olika 
frågor. Löpande har vi lämnat information och svarat på 
frågor om arbetsgivaransvar för ideella organisationer 
samt olika idrottsjuridiska och skattetekniska frågor. 

Mer tid för idrott!
Låt Idrottens löneservice sköta er lön- och  
personaladministration. Vi har i över 20 år erbjudit 
idrottsföreningar och förbund hjälp och service  
med löneadministration till ett förmånligt pris. 
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FYRBODAL 
Stora Höga Sportsällskap i Stenungsund 
Stora Höga Sportsällskap är en förening som nyligen 
startats i Stenungsund. Ett par föräldrar som fick idén 
då man med egen erfarenhet såg hur den traditionella 
idrotten skapade trösklar för barn och ungdomar att 
fortsätta idrotta. Föreningen är noga med att man 
bara behöver betala låg medlemsavgift och får vara 
med i alla sektioner. 

Föreningen fokuserar också på att föräldrar ska vara 
med som ledare i föreningen om deras barn är aktiva. 
Tanken är att skapa mer engagemang, men också 
främja folkhälsan. Med fler ledare går det att hitta en 
bra nivå för hur mycket ledare behöver hjälpa till. 

Lokala nedslag

Evenemang 
– SM-veckan som försvann 
2021 var Borås stad värd för SM-veckan vinter.  
En spännande utmaning för en stad som ligger så 
långt söderut som Borås. RF-SISU Västra Götaland 
var som vanligt involverade på alla nivåer i arrange-
manget. Vi satt med i de arbetsgrupper som gällde 
utbildning och dessutom i ledningsgruppen för 
arrangemanget.

Arbetsgruppen arbetade med stor entusiasm och 
planerade mängder av aktiviteter på SM-veckans 
mötesplatser (Åhaga och Skidstadion). Planerade  
in föreläsningar, politikerträffar, prova på aktiviteter 
m m. Det var bara ett litet dilemma – pandemin som 
låg som en tät Boråsdimma över planeringen av 
arrangemanget. 

Mycket tid lades på att säkra smittspridning på 
tävlingsarenor och mötesplatser. Alla inblandade var 
helt inställda på att SM-veckan skulle genomföras, 
men ändå fanns pandemin där.  Skulle vi bli tvungna 
att ställa in? Efter många och långa samtal, tvingades 
SM-veckan vinter i Borås, trots alla förberedelser och 
smittsäkringsåtgärder, att ställas in. 

Ett väldigt tråkigt, men riktigt beslut. Vi fick i alla fall 
med oss erfarenhet inför nya evenemangsutmaningar 
tillsammans med Borås stad. Borås kommer med all 
säkerhet att få arrangera SM-veckan vinter ett annat 
år och då står RF-SISU beredda att vara med och 
förgylla arrangemanget med utbildningsinsatser och 
prova på aktiviteter.   

Rörelse och glädje är nummer ett och föreningen ser 
sig som det naturliga komplementet till andra idrotter.  

RF-SISU Västra Götaland har hjälpt föreningen, 
fungerat som ett bollplank och med guidning för en 
ökad förståelse för idrottens strategiarbete mot 2025.  

Citat från hemsidan: 
"I SHSS ses vi för att ha roligt, må bra och träna 
tillsammans, barn, ungdomar och vuxna. Träning ska 
vara lekfull och utvecklande men framförallt upp-
muntra till rörelseglädje, därför spelar vi inga serier 
eller tävlar. SHSS ser sig som ett komplement till 
andra föreningar och självklart kan man vara med i 
fler föreningar samtidigt!"
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GÖTEBORG  
Qviding FIF – internfortbildning ledare  
Qviding FIF har i samarbete med RF-SISU Västra 
Götaland under 2021 påbörjat ett arbete med att internt 
fortbilda ledare i föreningens träningsmetodik och 
spelarutbildningsplan, genom flertalet workshops 
kopplat till fotbollens olika spelformer. 

För föreningens ledare i äldre grupper har det varit 
månadsvisa träffar där ledare internt fått berätta om 
delar i deras verksamhet och hur de arbetat med ett visst 
innehåll och tema. Detta blandat med externa föreläsare 
som under timmeslånga digitala träffar har fördjupat 
ledarnas kunskap i allt ifrån idrottspsykologi, matchana-
lys, fotbollsfys till ledarskap med mera. Uppläget har gett 
ledarna en större ryggsäck och fler verktyg i arbetet med 
att utveckla ungdomarna i föreningen. 

Totalt genomfördes cirka 40-50 fortbildande utbild-
ningstimmar i föreningen under 2021. Till 2022 kommer 
arbetet utökas med fler fortbildande tillfällen för ledare i 
åldersgrupperna 8-14 år.   

Sedan 1,5 år tillbaka har föreningen även ett 20-tal 
ungdomar/vuxna med olika funktionsvariationer som 
utgör föreningens parasportlag. Parasportlaget tränar en 
gång i veckan och deltar i blandade tävlingsformer under 
ett år, där SM som går varje år är en given höjdpunkt. 

Under 2021 gick två av spelarna på den av föreningen 
arrangerade Tränarutbildning C, med RF-SISU Västra 
Götaland som anordnare. Detta blev startskottet, att 
sedan under året engagera sig som ledare i två utav 
föreningens äldsta pojklag i varsin lagledarroll. 

Under 2021 hittade föreningen nya former i samarbetet 
med Gatans Lag och ett större utbyte inleddes mellan 
varandras verksamheter. 

Förhoppningen är att under 2022 starta upp ytterligare 
verksamhet som gynnar båda föreningarna och som för 
dem ännu mer samman.  

För de yngsta medlemmarna har Qviding FIF tillsam-
mans med bland annat RF-SISU Västra Götaland, 
stadsdelen Örgryte-Härlanda samt Redbergslid IK tagit 
ett initiativ till att hitta ett samarbete kring träningstider 
mellan idrotterna och dess respektive uppstartsgrupper. 
Detta för att, i en snårig plantidsdjungel, hitta bra 
förutsättningar för barn att multiidrotta, tanken är att 
hitta ytterligare former i ett gemensamt medlemskap 
som ska underlätta ekonomiskt för familjer. 

Lokala nedslag
SJUHÄRAD 
Sandhults SK i Borås  
Sandhults SK i Borås är en idrottsförening med flera 
sektioner som bedriver verksamhet i allt från fotboll till 
fäktning och yoga. Föreningen har varit mycket lyhörd 
för medlemmarnas intressen och kompetensområden. 
Detta har lett till flera sektioner och ett engagemang för 
rörelseförståelse hos barn och unga. 

RF-SISU Västra Götaland har under hösten 2021 stöttat 
föreningen i deras arbete med rörelseförståelse i samver-
kan med föreningen och Sandhultsskolan som också är 
ansluten till vårt projekt ”Rörelsesatsning i skolan”.  

SKARABORG 
Hova IF i Gullspång 
De senaste åren har Hova IF tagit ett omtag med sin syn 
på vad föreningen vill stå för. Denna resa och långsiktiga 
arbete har via processarbete och utvärderingar öppnat 
flera dörrar. Från att vara en traditionell fotbollsförening 
till att gå mot en samhällsförening där flera idrottsinslag 
är bärande för bygdens medlemmar eller invånare. 

När pandemin slog till som värst och överrumplade den 
idrottsliga verksamheten, så hade föreningen redan gjort 
grunden till områdets första padelhall i föreningsdrift. 
Denna investering i ett tufft läge öppnade upp framtiden 
än mer för föreningen. Sedan dess har det startats upp 
cykelspår för mountainbike, rustats upp motionsspår och 
vintertid har föreningen tagit över ansvarat för skidspå-
ren. Under starten på 2021 spolades gamla hockeyplanen 
upp som en mötesplats för utomhusaktivitet. 

För att på ett tydligt sätt få med barn och ungdomar i 
föreningen startade tre kreativa ungdomsledare upp 
Rörelsekul. Detta är inspirerat av Rörelsesatsningen i 
skolan som en av ledarna hade god kännedom om via sitt 
arbete. Barn mellan 4-8 år träffas utomhus varje lördag, 
oavsett väder. Efter avslutad aktivitet bjuds barn och 
föräldrar på fika som är sponsrat av den lokala ICA-hand-
laren. 

Nu diskuteras möjligheten att bygga en pumptrackbana 
för cykel. Hela denna resa och framtidstro ger föreningen 
den lokalt viktiga rollen som en modern förening som 
engagerar på landsbygden. 

RF-SISU Västra Götaland har stöttat med personella 
resurser i form av bollplank, handledare vid process- 
arbete samt ekonomiska medel i form av föreningsstöd. 
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03 Inkluderande 
idrott för alla

2025 har vi en idrott där alla i olika åldrar och med olika 
förutsättningar och bakgrund känner sig välkomna till idrotts-
föreningen. Träningen utvecklas efter individens kapacitet, 
vilket utvecklar rörelseförståelse. 2025 speglar medlemmarna 
i idrottsrörelsen befolkningen i Sverige. Möjligheten att träna, 
tävla och engagera sig i en förening är inte beroende av indivi-
dens ekonomiska förutsättningar eller var du bor.
I följande avsnitt kan du läsa om några saker vi genomfört för 
att stödja distriktets idrottsföreningar och förbund i arbetet med 
att bli mer inkluderande.  

FOTO: HANNA HAVSTAM GHODRATI
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Idrottsföreningarna har under pandemin vittnat om 
utmaningar att få sin ordinarie verksamhet att rulla, 
vilket gjort att vi valt att fokusera på att stötta upp och 
komplettera föreningarnas verksamhet med att anordna 
idrottsverksamhet med låga trösklar för barn och 
ungdomar i de idrottssvaga områdena. Detta har varit ett 
sätt att minimera stillasittande och främja rörelse, idrott 
och ledarskap i en oviss tid där mycket annan verksam-
het har ställts in. 

Kvällsidrott 
Street Games kvällsidrott och eftermiddagsverksamhet 
har startats i fler områden i staden, med utbildade ledare 
och mentorer från det lokala föreningslivet, som leder 
verksamheten.   

Föreningsevent 
I den mån vi kunnat har föreningsevent anordnats, 
exempelvis Xmas Games under jullovet, tillsammans 
med flera föreningar. Samverkan har skett mellan skolor 
och föreningar där föreningar deltagit på Street Games 
idrottsdagar i skolorna och anordnat  prova på aktiviteter 
för eleverna. Inför våra event har ledarskapsutbildningar 
kring inkludering i digitalt format genomförts.  

Påverkansarbete 
Under året har Street Games även bedrivit påverkansar-
bete kring inkludering och idrott, bland annat via 
deltagande på Frihamnsdagarna, en demokratisk 
mötesplats med politiker, tjänstemän, föreningsliv och 
allmänheten representerade. 

Internationellt arbete 
RF-SISU Västra Götaland har deltagit i internationella 
sammanhang via europeiska samarbeten, där Street 
Games metoder har lyfts fram som goda exempel.  

Inkludering och mångfald   
– Nya former av idrott

Street Games
Street Games är RF-SISU Västra Götalands inklude-
ringsverksamhet, som syftar till att omvandla idrottssva-
ga områden till idrottsstarka och nå ut till de barn, unga 
och vuxna som idag står utanför idrottsrörelsen. Under 
Street Games regi anordnas olika typer av hälsofrämjan-
de event och mötesplatser under exempelvis loven för att 
bidra till en aktiv och meningsfull fritid.

SYFTET MED STREET GAMES är att skapa inkluderan-
de mötesplatser i idrottssvaga områden för att stärka 
individer och föreningar med utbildning och rekrytering 
för att få fler aktiva medlemmar, ledare och ideellt 
engagerade i samverkan med andra aktörer i lokalsam-
hället.

STREET GAMES VISION är att omvandla idrottssvaga 
områden till idrottsstarka områden. 
Våra huvudmål är följande:  
Att fler ska bli fysiskt aktiva och inkluderas i förenings-
liv.
Att fler ska bli ledare och förebilder samt stärkas i sitt 
ledarskap. 
Att fler föreningar utvecklar sin verksamhet i samverkan 
med andra. 
Att Street Games etablerar sig i fler områden. 

Street Games Göteborg
Ytterligare ett år av pandemin har påverkat vårt arbete 
inom Street Games där vi fortsatt varit tvungna att 
anpassa verksamheten och våra metoder. Med ett 
lösningsorienterat och flexibelt förhållningssätt har vi 
trots restriktioner lyckats skapa förutsättningar för 
idrott och fysisk aktivitet i våra idrottssvaga områden 
ihop med föreningslivet, vilka har blivit fler än tidigare 
år, där fler antal barn och unga kunnat aktivera sig.  

Våra ordinarie stora prova på evenemang tillsammans 
med föreningar (exempelvis Summer Games) har fått stå 
tillbaka ännu ett år. Istället har vårt koncept med Pop Up 
Games utvecklats under loven. 

Pop Up Games 
Pop Up verksamhet innebär spontanidrott med låga 
trösklar som ”poppar upp” runt om i staden där vi även 
bjuder in föreningar att anordna prova på för besökarna. 
Bland annat anordnas Pop Up Games under sommarlovet 
runt om i hela Göteborg, med fler än 300 utbildade unga 
ledare, som håller i spontanidrottsaktiviteter i våra 
idrottssvaga områden.  



UTVECKLINGSRESAN – INKLUDERANDE IDROTT FÖR ALLA

32 Verksamhetsberättelse 2021 – RF-SISU Västra Götaland

Några nedslag från respektive område; 
Angered – kvällsidrotten har utökats från en plats 
till tre olika platser. 
Västra Göteborg – flera eftermiddagsverksamheter 
har kommit igång på skolor med unga ledare från 
föreningslivet och närområdet som leder aktiviteter-
na för barnen. 
Västra Hisingen – samarbetet och relationen med 
stadsdelen, fritidsgårdar, skolor och föreningar har 
förstärkts vilket lägger en god grund för framtida 
gemensamma insatser under 2022, i en stadsdel med 
stora behov. 

Norra Hisingen – nya föreningar har kommit med i 
Street Games. Street Games Academy har startats i 
stadsdelen via en ny frisbeeförening som erbjuder 
läxhjälp tillsammans med gratis prova på träning.  
Street Games Academy har under året som gått  
etablerat sig som verksamhet och även startats i fler 
idrottsvaga områden, med fler föreningar, studenter 
och ledare, som runt om i staden (och i övriga delar av 
distriktet – läs mer om Street Games Academy på 
sidan 36), anordnar läxhjälp för sina medlemmar i 
anslutning till sin träning.  

Olika  insatser har formats, som på olika sätt, direkt 
eller indirekt, lett till måluppfyllelse av våra huvud-
mål. Flera aktiviteter har anpassats och låg-trös-
kel-verksamhet har anordnats, som ökat fysisk 
aktivitet för barn och unga och möjliggjort för 
introduktion till olika idrotter och lokala föreningar. 

Vår verksamhet har såklart påverkats av coronapan-
demin, vilket har gjort att vissa föreningar inte haft 
kraften att engagera sig i frågor, som inte berört deras 
direkta överlevnad. Vår strategi har därför varit att 
vara så flexibla som möjligt och anpassa verksamhet 
och aktiviteter. Vi har hela tiden försökt ställa om, 
istället för att ställa in. 

Arbetet fortsätter utifrån vår ledarskapstrappa, 
vilken genomsyrar alla våra insatser, med betoning 
på att utbilda ungdomar till att vara ledare och 
förebilder för idrotten  i sitt närområde. Vi har 
genomfört utbildningarna fysiskt när det har gått, 
men också digitalt.

Under året har det även anordnats styrgruppsmöten 
för Street Games föreningar, som bidragit till en ökad 
samverkan med skolor, detta med syfte att stärka och 
utveckla föreningsverksamheten.  

Street Games Borås  
Borås Stad och RF-SISU Västra Götaland har en 
gemensam satsning i kulturrika områden genom att 
delvis nyinrätta och delvis fortsätta med ett inklude-
ringsprojekt på Hässleholmen och Norrby i Borås. 

Målet med vårt arbete är att främja fysisk aktivitet 
och föreningsdeltagande i samverkan med föreningar 
och boende. Detta har vi uppnått genom att skapa 
goda relationer i ett nätverk med idrottsföreningar 
samt för idrotten viktiga samarbetspartners på 
området.  

Street Games Borås  
Street Games i Borås  har i stor utsträckning utgått 
från givna riktlinjer och dokument från RF-SISU. 
Under 2021 har regionala “Street Games Väst” 
sammankomster skapats, där vi fått chans att lyssna in 
och utbyta erfarenheter. Strategin har varit att 
anpassa verksamheten så det passar in på Norrby och 
Hässleholmen tillsammans med idrottsföreningar 
utefter deras förutsättningar. Att involvera föreningar 
och försöka få in dem i vår satsning, har varit en del av 
vårt strategiarbete i våra områden. För att utveckla 
verksamheten bör vi fortsätta samarbetet tillsam-
mans med kollegor, idrottsföreningar, skolor, närings-
liv och andra organisationer. 

Street Games Borås har haft hand om rekryteringar 
och mentorskap för unga ledare med områdesförank-
ring och tillsammans med dem ansvarat och drivit 
projekten enligt uppsatta mål och intentioner. 

Utbildningsinsatser har gjorts där samverkansfören-
ingarnas ledare utbildats inför de olika projekt som 
startats upp i samverkan med föreningarna. 

Prova på aktiviteter har genomförts på Hässleholmen 
och Norrby, där RF-SISU Västra Götaland har kunnat 
stötta Borås Stad, genom att skapa verksamhet för 
barn och ungdomar. Exempel på sådana aktiviteter är 
återkommande kvällsidrott, tjejidrott samt lovaktivi-
teter. Där har Street Games kunnat vara arrangör i 
samverkan med lokala aktörer när restriktionerna så 
har tillåtit det. 
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Street Games Fyrbodal  
(Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg)  
Arbetet som startade förra året har fortsatt och vidare-
utvecklats under 2021, fokus har legat på aktiviteter och  
när coronarestriktioner lättade, kunde fler aktiviteter 
genomföras på ett helt annat sätt än 2020. 

Syftet är att skapa inkluderande mötesplatser i idrott-
svaga områden för att stärka individer och föreningar 
med både utbildning och rekrytering.

Street Games Fyrbodal har haft både Summer Games 
och Autumn Games i Trollhättan, Uddevalla och 
Vänersborg. Vi har även haft Kids Games i Trollhättan 
under höstlovsveckan (i samband med Autumn Games). 

I Street Games Fyrbodal har målet varit att utveckla, 
utbilda och aktivera. Att försöka nå ut till så många 
ungdomar som möjligt, för att de ska kunna delta på 
event och få chansen att prova på olika idrotter. Dessut-
om ge idrottsföreningar chansen att visa upp just sin 
idrott och kunna rekrytera ungdomar och ledare till sin 
idrottsförening. Ett annat mål som vi har haft är att få 
fler ungdomar till att bli ledare i form av mentorer och 
trainees.  

Vid olika tillfällen har vi fortbildat våra föreningar i 
inkludering med processarbeten och kurser. Även haft 
en utbildning för att öka kunskap och förståelse för vad 
och varför Street Games finns och varför det är ett 
viktigt arbete för våra ledare. Men även för att ge våra 
mentorer och trainees praktiska tips på vad de ska tänka 
på under ett Street Games evenemang.  

I samband med våra Street Games aktiviter, erbjöd 
Balder och Eidar fika till föräldrarna och berättade mer 
om sin verksamhet, föräldrarna kunde ställa frågor om 
bostäder, och komma med synpunkter och önskningar 
till området, vilket blev uppskattat bland föräldrarna.

Summer Games  
Summer Games är en spontanaktivitet, som genomförts 
under sommaren, både för killar och tjejer mellan 7-18 
år. Målet är att fler ska bli fysiskt aktiva och inkluderas i 
föreningslivet. Att fler ska bli ledare och förebilder samt 
stärkas i sitt ledarskap. Att fler föreningar utvecklar sin 
verksamhet i samverkan med andra föreningar.  

Kids Games Trollhättan 
Kids Games är en spontanaktivitet för barn mellan 6-12 
år. Detta visade sig vara bra för de yngre barnen att vara 
för sig själva och inte ihop med de äldre ungdomarna. 
Det märktes tydligt att det blev lättare för både barn och 
föräldrar att kunna aktivera och engagera sig mer. Vi 
ändrade vår variant från fasta stationer, till att kunna 
prova på ny idrott varje dag. 

Girls Games Trollhättan 
Girls Games är en spontanaktivitet för tjejer mellan 7-19 
år. Ett tillfälle bara för tjejer. Detta uppskattades bland 
tjejerna att det fanns ett event för bara tjejer, utan killar, 
av olika skäl. Vi införde även kulturaktivitet, där tjejerna 
fick prova kollage och risotryck, vilket uppskattades 
mycket. 

Autumn Games Trollhättan 
Autumn Games är en spontanaktivitet under höstlovet 
för både killar och tjejer mellan 13-19 år.   

Open Court Trollhättan 
Open Court KFUM tillsammans med "Hand the ball" 
projektet, anordnade ett event när svenska handbolls-
landslaget (damerna) skulle spela mot Montenegro i 
Trollhättan. Innan matchen fick 20 ungdomar från 
Kronogården möjligheten att prova på handboll. De var i 
olika stationer och fick god hjälp av ledarna, som var på 
plats. Syftet med detta var att öka kunskap och förståelse 
för sporten och samtidigt kunna ge ungdomarna en 
upplevelse av att åka och titta på en landslagsmatch.  

IK Svane har startat ett flicklag i deras egen verksamhet 
genom Open Court som de haft under 2021. 15-20 tjejer 
är delaktiga och tanken är att etablera sig och förmodli-
gen delta i seriespel och cuper. De tränar på tisdagar och 
söndagar i Dalaberg.  

FOTO: KHADRA MOHAMED (STREET GAMES)
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Arbete i kommuner med 
särskilda utmaningar
Under tidsperioden 2020-2021 har RF-SISU Västra 
Götaland haft i uppdrag att med öronmärkta medel 
arbeta i tre kommuner med särskilda utmaningar i 
distriktet. Dessa kommuner är Bengtsfors, Mellerud 
och Gullspång och arbetet har handlat om att med 
Street Games som metod verka för ökad rekrytering 
av barn och ungdomar till kommunernas idrottsför-
eningar. Arbetet har bestått av föreningsutveckling, 
ledarrekrytering, anpassade utbildningar och 
särskilda rekryteringsinsatser. 

MELLERUD 
Under 2021 har relationerna med Melleruds kommun, 
idrottsföreningar, skolor, Stinsen fritidsgård, 
Interkulturellt center och ”Kvinnor i rörelse” 
utvecklats och vi har fått kunskap om deras verksam-
heter och fått kontakt med ungdomar och föräldrar. 

Ungdomar från de olika aktörerna har genomfört 
utbildningen "Grundutbildning för tränare". I 
Melleruds kommun är 13 idrottsföreningar intresse-
rade av att arbeta med ungdomar inom idrottssvaga 
områden. Idrottsföreningarna är positiva och 
intresserade av konceptet och vill jobba mer inklude-
rande. Under hösten genomfördes ett antal prova på/
Street Games aktiviteter i samverkan med lokalt 
föreningsliv samt övriga samverkansorganisationer. 

BENGTSFORS 
Under 2021 har relationerna med Bengtsfors kom-
mun, Bengtsfors IF och fritidsgården utvecklats och 
vi har genomfört utbildningen "Grundutbildning för 
tränare"med ungdomar från de olika aktörerna och 
från lokal området. I Bengtsfors kommun har vi 
samverkat med 3 idrottsföreningar. De är positiva och 
intresserade av konceptet och vill arbeta mer inklude-
rande. Under hösten genomfördes några prova på/
Street Games aktiviteter i samverkan med lokalt 
föreningsliv samt övriga samverkansorganisationer. 

 GULLSPÅNG   
I starten av 2021 genomfördes ett digitalt möte med 
de lokala idrottsföreningar som finns i Gullspångs 
kommun och en beskrivning av projektet och dess 
mål presenterades. Föreningar uppmuntrades att 
själva försöka komma på lösningar till vilka aktivite-
ter de kunde genomföra för att uppnå delmålen. Bland 
annat har följande aktiviteter genomförts.  

Gullspångs IF har köpt in speciellt träningsmaterial, 
penelty boxar. Som är ett träningsredskap, inte 
specifikt för just fotboll, men ett nytt sätt att träna på. 
Insatsen går mot målen ”Bra på idrottsutövande och 
mer delaktighet i idrottsutövandet” och ”Roligt att 
vara med om idrotten är populär, nöjd med idrottens 
struktur”.  

Fritidsbanken i Gullspång genomförde under 
sommaren en tre veckor lång Pop Up verksamhet. 
Detta innebar att de besökte olika platser i Gullspångs 
kommun dit människor i närområdet kunde komma 
förbi och prova på olika idrotter. Några idrottsfören-
ingar fanns med på plats och genomförde prova på 
aktiviteter.  

Gullspångs Tennisklubb och Skagersvik  
Kickboxning. Fritidsbankens Pop Up turné gick mot 
målen ”Mer tillgänglighet till och från idrottsaktivi-
tet", "Närmare till plats att utföra idrott”, ”Tillgång till 
idrottsutrustning” och ”Kännedom om vilka idrotter 
som finns i närområdet, fler idrotter i närområdet”.  

Hova IF genomförde en ny typ av träningsverksam-
het, som var mer inriktad på rörelserikedom än på 
fotbollsspel. Dels för att behålla, men också för att 
rekrytera fler in i verksamheten. Målet var ”Roligt att 
vara med om, idrotten är populär, nöjd med idrottens 
struktur” och ”Fler barn och ungdomar är medlem-
mar i idrottsrörelsen i Gullspång”.  

Otterbäckens Bandyklubb genomförde under 
sommaren ett gratis motionslopp, där personer i 
närområdet uppmuntrades att röra på sig. Målet var 
”Mer tillgänglighet till och från idrottsaktivitet, 
"Närmare till plats att utföra idrott”.  

Hova Gullspång 2020 Innebandyklubb var en 
nystartad innebandyförening som bildades under 
2020, men som inte har så många medlemmar. 
Föreningen genomförde under 2021 några öppna 
prova på träningar, för att försöka rekrytera barn och 
ungdomar till sin föreningen. Målet var ”Kännedom 
om vilka idrotter som finns i närområdet, fler idrotter 
i närområdet”. 

Utbildning 
Det var planerat att ett utbildningstillfälle skulle 
genomföras om svenskt föreningsliv för nyanlända 
föräldrar i Gullspångs kommun. På grund av corona-
pandemin kunde tillfället inte genomföras. Däremot 
genomfördes ett antal digitala träffar med SFI i 
Skaraborg, om svenskt föreningsliv, där bland annat 
ett par deltagare var bosatta i Gullspångs kommun. 

Flera av idrottsföreningarna hade fler idéer på 
insatser, prova på träningar med mera, dock kunde 
flera av dem inte genomföras på grund utav restriktio-
ner eller rädsla för större folksamlingar. 
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FOTO: HANNA HAVSTAM GHODRATI

KOMMUN AKTIVITETS-
TILLFÄLLEN

FLICKOR 
7-12

FLICKOR 
13-25

KVINNOR 
26+ 

POJKAR 
7-12

POJKAR 
13-25

MÄN  
26+

TOTALT 
DELTAGARE

GULLSPÅNG 43 75 25 10 75 55 10 250

BENGTSFORS 4 5 7 15 5 32

MELLERUD 10 20 25 45 8 98

GÖTEBORG 723 5 097 2 152 426 7 079 4 289 441 19 484

BORÅS 323 2 256 587 72 4 490 3 965 210 11 580

UDDEVALLA 3 64 17 83 24 188

TROLLHÄTTAN 7 158 43 199 56 456

VÄNERSBORG 4 94 26 120 34 274

TOTALT ANTAL 1 117 7 769 2 882 508 12 106 8 436 661 32 362

DELTAGARE

DISTRIKTSAMORDNAD VERKSAMHET 2021
Totalt har RF-SISU Västra Götaland inom Street Games och verksamhet i idrottssvaga kommuner genomfört  
1 117 aktivitetstillfällen med totalt 32 362 deltagare i åldrarna 7-25 år. 
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Under 2021 har mycket hänt med Street Games 
Academy, som i år på samtliga platser är inne på sin 
andra omgång. Street Games Academy är ett spännan-
de projekt med syfte att använda idrottens dragnings-
kraft på ungdomar för att få dem att öka sin studiemo-
tivation, förbättra sina studieresultat och öka sina 
kostkunskaper. Målet är att fler ungdomar ska fullfölja 
sina studier och läsa vidare vid universitet eller 
högskola. 

Under 2021 utvecklades projektet ytterligare med fem 
lärosäten, tio idrottsföreningar på nio olika platser 
inom hela regionen.  

MENTORSKAPSPROGRAM 
Under året utvecklades ett mentorskapsprogram, som 
en del i att nå målet med att använda idrotten som en 
utbildningskatalysator. Med i mentorskapsprogram-
met är 22 mentorer och adepter där mentorns uppgift 
är att vägleda och inspirera idrottspersoner till 
fortsatta studier eller yrkesvägledning. 

Målgruppen är idrottare och ledare +18 år. Mentor- 
skapet är på ett års tid, med minst sex träffar på ett år. 

I samband med uppstarten i maj genomfördes tre 
digitala träffar. En inledande inspirationsträff, om hur 
ett mentorskap kan se ut, samt två separata träffar för 
mentorer och adepter, där de kunde samtala om både 
möjligheter och utmaningar. Att ha olika träffar för de 
båda grupperna, upplevdes oerhört givande. 

Digitala träffar har dock inte varit optimalt för mål-
gruppen, men vi har gjort det bästa av situationen.  
Det märktes en stor skillnad när vår fysiska träff  hölls i 
oktober. Att kunna träffas fysiskt, är viktigt i ett 
mentorskapsprogram, vilket corona har försvårat.

Den första etappen av mentorskapsprogrammet är från 
mars 2021 till mars 2022, därefter blir det en ny 
omgång. 

PROJEKT – STREET GAMES ACADEMY

Läxläsning och träning

FOTO: HANNA HAVSTAM GHODRATI
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Några av adepternas mål:  
”Börja coacha – bli mer självsäker som ledare och våga 
vara en ledare. Planering/struktur för skolarbetet. 
Våga vara mer fysisk i anfallet” 

”Sätta av tid varje dag, till att planera, läsa och reflekte-
ra. Fortsätta lära om och använda olika ledarskapsmo-
deller i verkligheten. Komma igång med utbildning och 
föreläsning för ledare och lärare.” 

”Skapa Sveriges första retreatcenter för barn och unga 
till att komma bort från skärmen och ”reconnect” till 
mamma natur och sig själva. Få klart ett koncept till 
anläggningar som kommuner, skolor och föreningar 
kan använda i sitt arbete för en ökad folkhälsa.” 

STREET GAMES ACADEMY MED LÄXHJÄLP  
FÖR YNGRE UNGDOMAR  
Efter en längre tid med coronarestriktioner kunde vi 
under våren starta upp grupper för de yngre i tio olika 
idrottsföreningar i samarbete med de fem högskolorna 
och universiteten i distriktet. 

Medverkande föreningar under året:   
Angered Cykelförening i Lövgärdet,  Hammarkullen 
Basket, Önnered Handboll/Frejaskolan, Brämaregår-
den Fotboll, La Bamba Frisbee, Vänersborgs Rugby, 
IFK Trollhättan, Hässlehuset, IFK Skövde FK, Skövde 
KIK och Skövde AIK – i samarbete med Göteborgs 
Universitet, Chalmers, Högskolan Väst, Högskolan i 
Borås och Högskolan i Skövde. 

Hittills har  644 barn och ungdomar deltagit på 
läxhjälpen – 328 flickor, 311 pojkar och 5 ickebinära. 

Efter att läxhjälpen för de yngre kunde starta igång, 
kändes våren 2021, med avslutningen för föreningsle-
darna och studenterna positiv. Vi arrangerade ett 
gränsöverskridande utbildnings- och mötestillfälle 
den 20 maj, där 50 föreningsledare och studenter från 
Borås, Trollhättan, Vänersborg, Skövde och Göteborg, 
fick träffas och utbyta erfarenheter samt lära sig mer 
om kost. Kostdelen med fokus på hälsosamma mellan-
mål och vikten av att lära sig äta rätt i förhållande till 
sin träning. Förslag togs fram till ett kosthäfte, för att 
ha med ut på läxhjälpstillfällena.    

Med Street Games Academy läxhjälp, utbildningsplan, 
planering och upplägg ihop med alla samarbetspartner, 
är det fantastiskt med den ökning som skett med fler 
föreningar, som är med och att mentorskapsprogram-
met är igång och fungerar.   

Den 27 maj anordnades erfarenhetsutbyte, med delta-
garna från samtliga universitet och högskolor. 

Vi ställde frågan "Varför är du med i Street Games 
Academy?" och fick följande feedback:

"Dels för att jag studerar till lärare (ser det  
som erfarenhet), men även för att jag tycker  

det är ett otroligt viktigt uppdrag." 

"För att breda ut och fullfölja vår föreningens 
stadgar, om att vi vill inkludera och växa  

tillsammans med våra medlemmar." 

"Jag gillar att kunna lära ut och hjälpa  
ungdomar, som inte kan få den hjälp de  

behöver hemma." 

Hösten har fortsatt med förankring, dialog, mötes- och 
diskussionsforum samt inventering och ett lösnings- 
orienterat tänk kring samverkansföreningarna. Utveck-
lande och engagerande samtal mellan flertal idrottskon-
sulenter, verksamhetschefer om vad som fungerar bäst i 
just deras regionala område. Arbetet har fortsatt i 
arbetsgrupperna för Street Games Academy. 

Som tidigare nämnt har covid-19 självklart påverkat vårt 
arbete, med kanske färre deltagande barn och en 
osäkerhet från föreningar och högskolor med corona-
restriktionerna. Vi har varit oerhört noga med kommu-
nikationen och haft ständiga dialoger angående läget. 

Positiva effekter som framkommit och varit återkom-
mande i utvärderingar om Street Games Academy och 
som högskolorna framhållit som styrkor är följande: 

- Street Games Academy bidrar till engagerade studenter 
- Dubbel inlärning 
- Ett viktigt projekt som gör skillnad 
- En styrka i att det är ett samverkansprojekt 
- En positiv koppling mellan idrott och skolarbete 
- Att projektet är igång under en längre tid 
- Att deltagande parter lär av varandra och utvecklas 

Avslutningsvis, följer projektet de horisontella aspek-
terna i form av jämställdhet, miljö och integration. 
Street Games Academy är i en miljö nära hemmet, i de 
socioekonomiskt utsatta områdena, där vi minimerar 
negativ påverkan med transporter och läxhjälpstillfäl-
lena är jämställda, med lika många tjejer och killar. 
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Projektstöd idrottsföreningar
RF-SISU Västra Götaland ansvarade under 2021  
för att fördela projektmedel från Riksidrottsförbun-
det till idrottsföreningar i distriktet inom fyra 
delområden. Syftet med stöden har varit att skapa 
förutsättningar för idrottsföreningarna att utveckla 
barn och ungdomsidrotten i enlighet med Strategi 
2025 och de fem utvecklingsresorna.  

IDROTTSSVAGA OMRÅDEN  
Inriktningen för stödet var att stärka och utveckla 
idrottsföreningar inom idrottssvaga områden i att 
bedriva förenings- och idrottsverksamhet för 
målgruppen ungdomar 7-25 år. Vi beviljade 36 
projekt i 40 idrottsföreningar i 14 kommuner. 

IDROTT FÖR NYANLÄNDA 
Stöd till idrottsföreningarna i deras utveckling för 
att bedriva inkluderande verksamheter och göra 
riktade insatser för målgrupperna. Vi beviljade  
11 projekt i 11 idrottsföreningar i 11 kommuner.  

FÅ FLER UNGDOMAR ATT STANNA KVAR I DEN 
ORGANISERADE IDROTTEN 
Stöd för att få idrottsföreningarna att förändra sin 
kultur och struktur för att få målgruppen att stanna 
kvar inom idrotten. Vi beviljade 150 projekt i 132 
idrottsföreningar i 38 kommuner. 

UTBILDADE BARN OCH UNGDOMSLEDARE I 
IDROTTSFÖRENINGARNA 
Stöd för att all barn- och ungdomsidrott leds av 
utbildade aktivitetsledare med kunskap om barns 
och ungdomars fysiska, psykiska, och sociala 
utveckling. Vi beviljade 85 projekt i 78 idrotts- 
föreningar i 27 kommuner. 

BIBEHÅLLEN VERKSAMHET UNDER TIDEN  
FÖR RESTRIKTIONER MED ANLEDNING AV  
CORONAPANDEMIN 
Stöd för att föreningar skulle kunna bibehålla så 
mycket verksamhet som möjligt då restriktionerna 
från Folkhälsomyndigheten gällde. Vi beviljade  
98 projekt i 94 idrottsföreningar i 35 kommuner. 

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN – CORONA 
Dessutom har RF-SISU VG fått förtroendet att 
fördela ett projektstöd från Västra Götalandsregio-
nen, även detta med syfte att bibehålla verksamhet i 
idrottsföreningarna med anledning av corona-
restriktionerna. Vi beviljade 212 projekt i 185 
idrottsföreningar i 49 kommuner. 

Parasportcenter Borås
VERKSAMHETER I SJUHÄRADSHALLEN 
Trots att covid kraftigt begränsade våra ambitioner så 
är ändå känslan att året har varit aktivt. 

Ett antal parasportföreningar har tränat regelbundet i 
Sjuhäradshallen och vi har också fått chansen att vara 
delaktiga i föreningarnas verksamhet på olika sätt. 
Under eftermiddagarna har en inkluderande fritids-
gårdverksamhet med en tydlig sportinriktning 
fungerat som en viktig mötesplats.  

SAMVERKAN KRING PARA-EVENT I OCH RUNT 
SJUHÄRADSHALLEN 
Särskolor, boenden, föreningsliv och personal från 
RF- SISU Västra Götaland med flera har genomfört tre 
festliga och mycket välbesökta arrangemang. Dessa är 
Linnémarschen, Kretsloppet och Olympic day. 

Stolta deltagare har kämpat, umgåtts och utmanat 
sina egna förutsättningar och därefter belönats med 
medaljer, frukt och t-shirtar. Några helt nya aktivite-
ter har också genomförts, t ex blindfotboll utomhus. 

PARASPORT OCH FÖRENINGSLIVET 
– HÄR HAR VI TVÅ TYDLIGA MÅL!  

1.  Fler från målgruppen ska hitta en sysselsättning i 
form av en passande idrott.  

2.  Fler föreningar ska öppna upp/anpassa sin verk-
samhet så att målgruppen får prova på och att man på 
sikt kan bjuda in till en inkluderande verksamhet i 
föreningens ordinarie utbud. 

I ett försök att närma oss dessa mål har vi genomfört 
12 Sport-måndagar där RF-SISU, FUB och sex olika 
Boråsföreningar genomfört uppskattade och välbe-
sökta prova på träningar.  

RF-SISU VÄSTRA GÖTALANDS UTBILDNINGS- OCH 
UTVECKLIGASARBETE MED PARASPORT  
Vi har frekvent besökt träningar, styrelsemöten och 
personal i de föreningar som idag bedriver Paraidrott 
för att kunna lyssna in behovet av utveckling och 
utbildning. 

Vi har utifrån dessa möten köpt in önskvärd idrottsut-
rustning till våra förråd, genomfört en digital föreläs-
ning om Parasport samt marknadsfört vårt ordinarie 
kursutbud. 

Ett minnesvärt inslag är föreläsningen med Mattias 
(boxare med en fungerande arm), Mattias såg bara 
möjligheter och var fantastisk på att dela med sig av 
sin energi till publiken.
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Idrotten vill nå alla  
– Senior Sports School
RF-SISU Västra Götaland har genomfört Senior Sport 
School sedan hösten 2018. Konceptet har vuxit och vi 
har verkat i 30% av samtliga kommuner i Västra Göta-
land.  

Under pandemin har vi ställt om och genomfört digitala 
träffar med deltagare från hela Västra Götaland. De fick 
då utbilda sig inom träning och hälsa, samt prova på 
olika fysiska aktiviteter via våra föreningar i distriktet. 
Bland annat fick de prova på boxning, som IK Ymer höll i 
via länk. Vi nådde ca 100 unika deltagare via de digitala 
träffarna.  

Under hösten öppnades möjligheterna upp och vi kunde 
börja med fysiska träffar med anpassningar. Detta ledde 
till att vi kunde avsluta tidigare startade Senior Sport 
School som vi varit tvungna att pausa när pandemin 
startade under våren 2020, samt startade även upp nya 
Senior Sport School verksamheter i kommunerna 
Vänersborg, Falköping  och Vårgårda. 

BILD FRÅN SENIOR SPORTS SCHOOL I VÅRGÅRDA.

Deltagarna i Senior Sport School får under 12 veckor, två 
gånger i veckan, prova på olika idrotter i det lokala 
föreningslivet samt delta i tematräffar med fokus på 
hälsa, få utbildning i hjärt- och lungräddning, laga 
hälsosam mat och ta del av intressanta föreläsningar. Vid 
sista tillfället deltar samtliga deltagarna i en utvärdering.  

I utvärderingen ser vi att majoriteten kommer att 
fortsätta i aktivitet samt att 100% tycker att Senior Sport 
School är en bra satsning. Denna satsning är genomför-
bar tack vare Västra Götalandsregionen, kommunerna 
samt alla föreningar som ställer upp. 

Citat från deltagarna ifrån utvärderingarna: 

"Friskare och gladare äldre".
"Toppenaktivitet skulle vara bra för många tror vi, 

spridit till många hur kul det varit". 
"Sååå viktigt då man kan förebygga ensamhet, 

som kan resultera i kostnader för samhället  
i förlängningen". 

"Hoppas att fler får möjlighet att gå programmet".
"Många föreningar som kan få nya medlemmar". 
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Lokala nedslag 

FYRBODAL 
Det arbetas på flera olika sätt med inkludering 
genom idrott i Fyrbodal.  
RF-SISU Västra Götaland har skapat en bra kontakt 
med flera föreningar under våren, som är intressera-
de av att arbeta med inkludering. En digital inspira-
tionsföreläsning arrangerades för över 30 idrotts-
föreningar inom ämnet. 

Unga ledare har genomgått "Grundutbildning för 
tränare", som gav dem mer kunskap att leda aktivite-
ter för barn och ungdomar. Vi har en bra dialog och 
samverkan med bland annat skolor, kommuner och 
föreningar, för att skapa en god uppfattning om vilka 
behov som finns för att sedan starta igång arbetet 
med att utbilda och utveckla föreningarna genom 
processarbete.   

Street Games  - En viktig mötesplats där föreningar 
får chansen att visa upp sin idrott och barn och 
ungdomar får chansen att prova på olika idrotter. 
Läs mer om Street Games på sidan 33.

 Skoftebyn IF - Ska ha en inkluderingsansvarig i 
föreningen. Syftet med inkluderingsansvarig är att 
skapa möjligheter att få kunskap, förståelse och 
arbeta med frågan i föreningen. En inkluderings-
mall arbetas fram och presenteras för styrelsen, 
vilken föreningen sedan arbetar utifrån i sin 
verksamhet.  

Trollhättan Fotbollsklubb - Ska öka föräldrars 
engagemang i föreningen. De kommer att fokusera 
på att skapa en tydlig arbetesbeskrivning för 
föräldrar, för att kunna förstå hur de kan engagera 
sig. Beskrivningen kommer att vara på arabiska, 
engelska, somaliska och svenska. Trollhättans 
Fotbollsklubb har även tagit initiativ till att ta 
kontakt med både Trollhättan Simsällskap och NIF 
gymnasterna. Syftet med mötet var att byta erfaren-
het och att få lite tips och råd om hur de ska engagera 
föräldrar i föreningen. 

BILD: POP-UP GAMES VÄSTRA GÖTEBORG  
FOTO: HANNA HAVSTAM GHODRATI.

GÖTEBORG  
Pop Up Games 
– en motor för rörelse och ledarutveckling 
RF-SISU Västra Götaland ville genom konceptet  
Pop Up Games tillhandahålla organiserad sponta-
nidrott för barn och ungdomar samt familjer i soci-
oekonomiskt utsatta områden. Detta skedde under 
sommaren 2021 med syfte att bidra till en meningsfull 
fritid för besökare, arbetstillfällen för ungdomar och 
en rekryteringsplattform för de lokala idrottsfören-
ingarna. 

Pop Up Games görs under initiativet Street Games, 
vars ändamål är att skapa inkluderande mötesplatser i 
idrottssvaga områden för att stärka individer och 
föreningar med utbildning och rekrytering för att få 
fler aktiva medlemmar, ledare och ideellt engagerade i 
samverkan med andra aktörer i lokalsamhället. 

Totalt arrangerades 315 aktivitetsdagar (45 dagar  
på 7 platser) med Pop Up Games under sommaren och 
mer än 3 555 unika deltagare har tillbringat sitt 
sommarlov med oss. 

De har kunnat prova på allt från dansstopp, limbo och 
hopprep till boule, capoiera, fotboll, basket och tennis 
och mycket mer. Pop Up games bidrar till en aktiv och 
meningsfull fritid för invånarna, arbetstillfällen för 
ungdomar och blir en rekryteringsplattform till 
idrotten för det lokala föreningslivet.
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SJUHÄRAD 
Aktiviteter i stallmiljö 
RF-SISU Västra Götaland har tillsammans med Ulrice-
hamns Ridklubb erbjudit skolelever med särskilt stöd, 
möjlighet att prova på stallmiljön, med allt vad det 
innebär.  

Att kunna erbjuda dessa elever denna aktivitet känns 
mycket värdefullt och vi har under hösten märkt hur 
eleverna har utvecklats och vågat mer och mer. Timmar-
na i ridskolan har kommit att få stor betydelse och har 
blivit en morot och något som de ser fram emot hela 
veckan. Vi hoppas på ett långsiktigt samarbete för att 
kunna skapa en kontinuitet vilket är viktigt för trygghe-
ten. Att få kunna fortsätta bygga vidare, utveckla och 
förbättra något som börjat väldigt bra. 

SKARABORG 
Domarskolan  
HjoTiBorg Fotbolldomarklubb jobbar på uppdrag av fyra 
kommuners fotbollsklubbar med rekrytering, utbildning 
och folkbildning samt mentorskap. Målgruppen är 
ungdomar i åldern 13-20 år. 

En del av insatsen handlar om att kontinuerligt under 
året bedriva vad de kallar en Domarskola för att stödja en 
grupp ungdomar med utländsk bakgrund och dessa 
ungdomars integration in i idrottsrörelsen och fotbolls-
familjen. 

Det görs genom veckovisa lärgrupper, som med folkbild-
ningens metodik jobbar med idrottskunskap, förenings-
kunskap och ledarskap med inriktning på vad det 
innebär att vara domare.  

Dessutom genom mentorskap där mentorerna är med de 
unga domarna ute på matcher och ungdomscuper som 
mentalt stöd och rådgivning mellan matcherna. Tyvärr 
finns inslag som inte alltid är att beskriva som god arbets-
miljö runt matchsituationen med okunniga ledare eller 
åskådare som kan kränka de unga domarna i brist på 
bättre vetande. 

Ett led i detta är att från och med 2021 krävs en ”Match-
värd” som tillsätts av hemmalaget som bistår domaren 
och tillsammans med ledarna för respektive lag skall 
stärka detta arbete med att skapa en god matchmiljö 
(domarens arbetsmiljö). RF-SISU Västra Götaland 
arvoderar ledare från fotbollsdomarklubben med hjälp 
av folkbildningsmedel och projektstöd. 

Då statliga integrationsmedel minskat kraftigt har vi 
under året påbörjat en översyn av hela distriktets 
(Västergötlands Fotbollförbunds) arbete med domarsko-
lor vilket planeras vara klart inför 2022. 

BILD: LEDARE PÅ FRITIDSBANKENS POP-UP.  
FOTO: MALIN HJALMARSSON.

Gullspång Pop Up  
RF-SISU Västra Götaland har under 2021 bedrivet ett 
projekt i Gullspångs kommun. Syftet med projektet var 
att få fler barn och ungdomar in i idrottsrörelsen. 
Projektet har stöttat lokala satsningar på idrott. Ett 
exempel på det var Fritidsbanken Gullspång som under 
sommaren 2021 genomförde en tre veckor lång Pop Up 
verksamhet. Vilket innebar att de besökte olika platser i 
Gullspångs kommun dit människor i närområdet kunde 
komma förbi och prova på olika idrotter. Fritidsbanken 
Gullspång hade med sig idrottsutrustning som barn, 
ungdomar och vuxna kunde låna gratis på plats för att 
testa olika sporter. Till detta var några idrottsföreningar 
med på plats och genomförde prova på idrott. Gullspångs 
Tennisklubb genomförde prova på av tennis och pickle-
ball. Skagersvik Kickboxning genomförde prova på 
kampsport. Fritidsbanken Gullspång besökte även 
fotbollsskolan och lånade där ut fotbollsskor på plats. 

Ledare på Fritidsbankens Pop Up verksamhet var 
ungdomar som sommarjobbade. Dessa hade till uppgift 
att inspirera yngre barn och ungdomar till rörelse. 

Fritidsbanken Gullspång var på olika badplatser och 
byggde upp en hinderbana på torget i Gullspång. Syftet 
med Fritidsbanken Gullspångs Pop Up verksamhet var 
att öka den fysiska aktiviteten bland barn och ungdomar i 
Gullspångs kommun samt ökad rörelseglädje. RF-SISU 
Västra Götalands roll i satsningen var att tillföra projekt-
medel till de lokala idrottsföreningarna. Gullspångs 
Tennisklubb köpte in pickleball-utrustning och Skager-
svik Kickboxning köpte in boxningshandskar med sina 
projektmedel. 
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FOTO: BILDBYRÅN

Riksidrottsförbundet avsätter årligen medel till 
Projektstöd IF Anläggning med det huvudsakliga 
syftet att skapa nya aktivitetsytor och idrottsmiljöer 
för barn och ungdomar. 

Bidraget kan sökas av idrottsföreningar som är 
anslutna till Riksidrottsförbundet och ansökan 
handläggs av RF-SISU Västra Götaland. 

RF:S STÖD TILL ANLÄGGNINGAR OCH IDROTTSMILJÖER

Tillgänglighet för alla  
i samhället

Under 2021 har RF-SISU Västra Götaland beviljat  
59 ansökningar till inom nedan fem stödformer. 
Total beviljad summa  11 430 000 kronor.  

-  Stöd till nya aktivitetsytor – mindre projekt
-  Stöd till energi-/miljöprojekt   
-  Stöd till renovering    
-  Stöd till säkerhetsprojekt   
-  Stöd till utrustning för parasport 

Se mer detaljerad information här till höger.

Total beviljad summa  är 11 430 000 kronor.

• Stöd till nya aktivitetsytor – mindre projekt
• Stöd till energi-/miljöprojekt   
• Stöd till renovering    
• Stöd till säkerhetsprojekt   
• Stöd till utrustning för parasport 

Se mer detaljerad information här till höger.

Riksidrottsförbundet avsätter årligen medel till 
Projektstöd IF Anläggning med det huvudsakliga 
syftet att skapa nya aktivitetsytor och idrottsmiljöer 
för barn och ungdomar. Bidraget kan sökas av idrotts-
föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet och 
ansökan handläggs av RF-SISU Västra Götaland. 

Under 2021 har RF-SISU Västra Götaland beviljat  
59 ansökningar inom nedanstående fem stödformer. 

 

RF:S STÖD TILL ANLÄGGNINGAR OCH IDROTTSMILJÖER

Tillgänglighet för alla  
i samhället

ÄNGLAHOPPET - BORÅS FÄLTRITTKLUBB -  FLICKAN PÅ HÄSTEN ALICE MATTSSON. 
FOTO: CAMILLA FLOBERG.  
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SAMMANSTÄLLNING – RF:S ANLÄGGNINGSSTÖD 2021
Kommun Ansökande org Idrottsmedel Angivet SEK
Ale Surte Bandyklubb Projektstöd IF Anläggning 2021  200 000 
Alingsås Innebandyklubben Alingsås Projektstöd IF Anläggning 2021  369 969 
Alingsås Gerdskens Bollklubb Projektstöd IF Anläggning 2021  399 000 
Borås Borås Segelflygklubb Projektstöd IF Anläggning 2021 55 487 
Dals-Ed Eds Fotbollsförening Projektstöd IF Anläggning 2021  400 000 
Dals-Ed Eds Skidklubb Projektstöd IF Anläggning 2021 53 000 
Falköping Vartofta Rid-och Körsällskap Projektstöd IF Anläggning 2021  200 000 
Färgelanda Orienteringsklubben Skärmen Projektstöd IF Anläggning 2021 90 000 
Göteborg Rörviks Segelsällskap Projektstöd IF Anläggning 2021 94 075 
Göteborg Bollklubben Häcken Projektstöd IF Anläggning 2021  200 000 
Göteborg Föreningen Shaolin Kulturcenter Projektstöd IF Anläggning 2021 75 000 
Göteborg Högsbohöjds Tennisklubb Projektstöd IF Anläggning 2021  183 750 
Göteborg Idrottsföreningen Kville Projektstöd IF Anläggning 2021  351 159 
Göteborg Redbergslids Idrottsklubb Projektstöd IF Anläggning 2021  200 000 
Göteborg Göteborg-Majorna OK Projektstöd IF Anläggning 2021  108 775 
Göteborg Hjuviks Båtklubb Projektstöd IF Anläggning 2021  200 000 
Göteborg Croatia Göteborg Projektstöd IF Anläggning 2021  240 000 
Göteborg Långeberga Ridklubb Projektstöd IF Anläggning 2021  400 000 
Göteborg Göteborgs Kungliga Segelsällskap Projektstöd IF Anläggning 2021  200 000 
Göteborg Göteborgs Golfklubb Projektstöd IF Anläggning 2021  400 000 
Göteborg Brottkärrs Tennisförening Projektstöd IF Anläggning 2021  215 000 
Göteborg Ironman Kickboxningsklubb Majorna Projektstöd IF Anläggning 2021  101 875 
Hjo Norra Fågelås Idrottsförening Projektstöd IF Anläggning 2021 32 167 
Härryda Pixbo Gymnastikförening Projektstöd IF Anläggning 2021  209 406 
Karlsborg Mölltorp Beachvolleyklubb Projektstöd IF Anläggning 2021  110 000 
Kungälv Ytterby Idrottssällskap Projektstöd IF Anläggning 2021 75 120 
Kungälv Romelanda Ungdomsförening Projektstöd IF Anläggning 2021  400 000 
Lerum Öijared Golfklubb Projektstöd IF Anläggning 2021 80 000 
Lerum Lerums Cykelklubb Projektstöd IF Anläggning 2021  314 744 
Lidköping Kållandsö Gymnastik O IF Projektstöd IF Anläggning 2021 48 000 
Lidköping Lidköpings MCK Projektstöd IF Anläggning 2021 70 000 
Lilla Edet Orienteringsklubben Gipen Projektstöd IF Anläggning 2021 75 000 
Lysekil Lysekils Kraftsportsklubb Projektstöd IF Anläggning 2021  400 000 
Mariestad Torsö Bygdegårds och IF Projektstöd IF Anläggning 2021  100 000 
Mark Skene Sim o Idrottsällskap Projektstöd IF Anläggning 2021  200 000 
Munkedal Munkedals Ridklubb Projektstöd IF Anläggning 2021  120 250 
Mölndal Mölndals Roddklubb Projektstöd IF Anläggning 2021  400 000 
Orust Orust Golfklubb Projektstöd IF Anläggning 2021  400 000 
Skara Idrottsklubben Gandvik Projektstöd IF Anläggning 2021 35 000 
Skövde IF Skövde Karate Kai Projektstöd IF Anläggning 2021 53 000 
Skövde Skövde Ryttarförening Projektstöd IF Anläggning 2021  200 000 
Skövde Skövde Bandyklubb Projektstöd IF Anläggning 2021  400 000 
Skövde Skövde Atlet o Brottarklubb Projektstöd IF Anläggning 2021 68 000 
Skövde Skultorps Tennisklubb Projektstöd IF Anläggning 2021  200 000 
Sotenäs Tullbodens Vattensportklubb Projektstöd IF Anläggning 2021  124 756 
Stenungsund Stenungsunds Segelsällskap Projektstöd IF Anläggning 2021 39 375 
Tibro Tibro Motorklubb Projektstöd IF Anläggning 2021  100 000 
Tjörn Gymnastikföreningen Atletica Projektstöd IF Anläggning 2021 83 000 
Tranemo Ambjörnarps Vattenskidklubb Projektstöd IF Anläggning 2021  200 000 
Tranemo Dalstorps Idrottsförening Projektstöd IF Anläggning 2021  200 000 
Tranemo Tranemo IF Fotboll Projektstöd IF Anläggning 2021  200 000 
Uddevalla Groheds Idrottsförening Projektstöd IF Anläggning 2021  200 000 
Uddevalla Ljungskile Segelsällskap Projektstöd IF Anläggning 2021 62 500 
Vara Vara Innebandyklubb Projektstöd IF Anläggning 2021  400 000 
Vårgårda Sävens Bollklubb Projektstöd IF Anläggning 2021  131 500 
Vänersborg Vänersborgs Hockeyclub Projektstöd IF Anläggning 2021  400 000 
Vänersborg Vänersborgs Ryttarförening Projektstöd IF Anläggning 2021 35 650 
Vänersborg Hårdton Idrottsklubb Projektstöd IF Anläggning 2021  321 938 
Öckerö Öckerö Idrottsförening Projektstöd IF Anläggning 2021  203 504 
Summa:   11 430 000
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04 Jämställdhet  
för en fram-
gångsrik idrott

2025 har vi en idrottsrörelse som är jämställd. Möjligheterna är 
lika för alla oavsett kön, att utöva och leda idrott. Idrotten utfor-
mar verksamheten så att den ger alla som deltar en trygg ge-
menskap. Män och kvinnor har lika stort inflytande i beslutande 
och rådgivande organ. Arbetsformer och fördelning av uppdrag 
utformas så att  män och kvinnor har lika stora möjligheter att 
medverka. Idrottsrörelsen tillämpar jämställdhetsintegrering i 
sin verksamhet.
I följande avsnitt kan du läsa om några saker vi genomfört för 
att stödja distriktets idrottsföreningar och förbund i arbetet med 
att bli en mer jämställd idrott.  

FOTO:BILDBYRÅN
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Jämställdhet 
Jämställdhet är i vissa fall ett lite slitet ord, men ordet 
representerar ändå ett högaktuellt ämne som idrotten 
tar på största allvar. RF-SISU Västra Götalands idrotts- 
konsulenter använder sin fingertoppkänsla när man 
”säljer in” arbetet med jämställdhet i föreningsarbetet. 
Går det för trögt utmanas föreningarna att arbeta mer 
med frågan och allt eftersom tiden är mogen fyller vi på 
med utbildningar och processkvällar, som stärker det 
lokala jämställdhetsarbetet. 

Under kommande år ska "Grundutbildning för tränare" 
och studiebesök hos andra idrottssvaga områden genom-
föras. Ledare ska också ges möjlighet att  delta på  
workshops. 

SKARABORG
Vision 50-50 
Under hösten påbörjade Falköpings Golfklubb ett större 
klubbutvecklingsarbete under rubriken ”Vision 50-50”. 
Detta är en satsning som sker i samverkan med Svenska 
Golfförbundet och RF-SISU med fokus på golf, idrott och 
jämställdhet. 

Målet är en jämnare könsfördelning bland spelare och i 
ledande positioner. Detta är inget arbete som görs snabbt 
utan är ett långsiktigt förändringsarbete för ett jämställt 
Golfsverige.  

Ett antal träffar skedde under hösten för styrelsen och 
nyckelpersoner med eget arbete på hemmaplan. 

Jämställd fördelning av resurser 
Tillsammans med Ulvåkers IF har RF-SISU Västra 
Götaland tagit fram och kartlagt så att föreningens 
resurser fördelas jämställt mellan flickor, pojkar, damer 
och herrar. I arbetet låg att se över vilka kostnader som är 
förknippade med respektive grupp och göra en plan så att 
de fördelas jämställt. Att ta hänsyn till bl.a. kostnader, 
divisionstillhörighet, personella resurser, resor och 
ledararvoden och utifrån detta se över en jämställd 
fördelning av föreningens resurser. 

Ett exempel kan vara en ”damserie” där man ligger i en 
lägre division, men har längre resor och därmed högre 
resekostnader. Ett annat hur mycket tid som läggs på 
respektive ungdomsansvarig/senioransvarig så att det 
fördelas jämställt. 

Ett tankesätt man vill ha är att alla oavsett kön, ålder osv, 
ska ha tillgång till buss på bortamatcher, ha rättvis 
tilldelning av träningstider, samma möjlighet till resurs 
(tid o person) som hanterar frågor runt lagen, samma 
möjlighet till match- och träningskläder.

FYRBODAL 
In or Outside the Box 
Tillsammans med Bohusläns Fotbollförbund genomför-
de RF-SISU Västra Götaland en handledarutbildning på 
samtalsmaterialet "In or Outside the Box". Ett samtals-
material med syfte att bidra till respekt och schysst 
kultur. Materialet riktar sig till aktiva i träningsgrupper 
mellan 11-19 år, som eftersträvar sunda värderingar. 
Inom vissa idrotter vittnar man om en machokultur som 
bidrar till en miljö med språkbruk och beteenden som 
inte rimmar med idrottens värdegrund. Efter utbildning-
en genomför de utbildade handledarna gruppträffar med 
de aktiva i föreningen och diskuterar jämställdhetsfrå-
gor. 
Diskussionerna har till syfte att förebygga alla delar av 
våldspyramiden. På så sätt eftersträvar vi en schysst 
kultur med jämställda värderingar och respekt. 

GÖTEBORG 
In or Outside the Box  
Även här har flera föreningar använt materialet "In or 
Outside the Box". Bland annat utbildade Lindome GIF ett 
70-tal ledare i materialet för att sedan kunna arbeta 
vidare i föreningen med jämställdhetsfrågor i koppling 
till jargonger och beteenden. Även Qviding FIF, Alingsås 
Konståkningsklubb och Mölndal Fotboll, har på olika 
sätt använt materialet, för att främja en jämställd kultur i 
sina träningsgrupper. 

SJUHÄRAD
Unga ledare 
Projektet Unga ledare startades upp i samarbete med 
Svenljunga kommun. Syftet är att få fler unga och 
framför allt tjejer att engagera sig ideellt och bli ledare i 
föreningar. Efter år 2019, med få ledare och lågt deltagar-
antal i föreningarnas aktiviteter, sågs potential hos de 
unga och 2021 var projektet i gång. Ungdomar som haft 
feriearbete hos Sports For You under sommaren, blev 
sammankopplade med föreningar där de är ledare och 
får tillgång till en mentor som stöd. 

Under året arrangerades två jämställdhetsworkshops under 
Dunrossdagen som hölls i Göteborg. 

Vår satsning med webbutbildningen "Motverka sexuella 
övergrepp", med syftet att förbygga, upptäcka och hantera 
sexuella övergrepp,  lanserades. Frölunda Hockey har varit 
pilotförening att testa utbildningen. I december kunde vi hålla 
en regional utbildning med den som grund. Som mycket annat 
under året har flera fysiska aktiviteter kopplat till jämställdhet 
tyvärr fått ställas in, det stora jämställdhetsarbetet har 
bedrivits på lokal nivå, som delvis kan ses nedan. 

Lokala nedslag
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05 Ett stärkt  
ledarskap

2025 har vi inom idrottsrörelsen ett starkt ledarskap i alla delar 
av organisationen. Tränare, ledare och förtroendevalda leder 
enligt idrottsrörelsens värdegrund. Ledarskapet är individan-
passat och förutsättningarna för att vara idrottsledare är  
anpassade efter olika individers livssituation. Samtal om  
utveckling, normer och värderingar är levande i föreningar  
och förbund. Att ha varit idrottsledare är en stark merit och 
idrottsrörelsen är Sveriges ledande ledarskola.
I följande avsnitt kan du läsa om några saker vi genomfört för 
att stödja distriktets idrottsföreningar och förbund med att  
stärka ledarskapet. 

FOTO: TROLLHÄTTANS FK
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Barn och ungdom
RF-SISU Västra Götaland har genomfört sju digitala 
morgonföreläsningar med teman som psykisk ohälsa 
bland barn och unga, jämställdhet, transpersoner, sunt 
ledarskap och hur vi som vuxna kan stötta barn och 
unga. 

Med stöd från Göteborgs Stad, har RF-SISU Västra 
Götaland tagit fram webutbildningen ”Motverka 
sexuella övergrepp” (se mer under rubriken Trygg 
idrott), som är en kostnadsfri webutbildning för alla 
idrottsföreningar. Sakkunnig inom barn- och ungdom-
sidrott har under året deltagit på olika utbildningar, 
nätverksträffar och mötesplatser, som delvis varit 
gemensamma över hela landet, för att få en kontinuerlig 
uppdatering om aktuell forskning, Physical Literacy, 
barnrättsfrågor m m. Sakkunnig är delaktig i framtagan-
det av de nya riktlinjerna för Barn- och ungdomsidrott 
som lanseras under 2022 och har varit med och förklarat 
den reaktiva ärendehanteringen för alla SF. 

RF-SISU Västra Götaland har, med stöd från Västra 
Götalandsregionen, startat ett nytt projekt som heter 
"Region in movement". Projektet syftar till att hitta ett 
långsiktigt koncept för att minska stillasittande och öka 
rörelseförståelse och därmed fysisk aktivitet hos barn 
och unga i vårt distrikt. Sakkunnig inom barn- och 
ungdomsidrott ingår i den projektgruppen. Läs mer om 
"Region in movement" på sidan 22.

I ett flertal föreningar, har RF-SISU utbildat och arbetat 
med Barnens Spelregler, Skapa trygga idrottsmiljöer, 
Anvisningarna för Barn- och ungdomsidrott och Unicefs 
föreningshandbok. I samarbete med Rädda Barnen har vi 
också genomfört High 5 – fem steg till en handlingsplan.   

Under året har RF-SISU stöttat ett flertal föreningar som 
har vänt sig till oss med olika ”fall”, där de behövt stöd 
och vägledning. Dessa fall kommer från Idrottsombuds-
mannen, Visselblåsartjänsten, samtal och mail (från 
föräldrar och ledare). Vi har även fortsatt att sprida våra 
flaskor med handdesinfektion, med värdegrundsbudskap 
på,  till föreningar som ett led i att uppmuntra fortsatt 
fysisk aktivitet trots pandemin. 

 

Trygg idrott
RF-SISU Västra Götalands utgångspunkt är alltid att 
idrotten ska vara en trygg miljö för våra barn och 
ungdomar att vistas i. Detta genomsyrar både vårt 
dagliga arbete och återfinns även i särskilda satsningar, 
för att stärka både vår egen personal, idrottsföreningar 
och förbund samt deras medlemmar. 

Under 2021 har RF-SISU Västra Götaland tagit fram en 
kostnadsfri webutbildningen "Motverka sexuella 
övergrepp", som vi genomfört. Den riktar sig till olika 
typer av ledare i idrottsföreningar och kan genomföras 
antingen i grupp eller individuellt. Flera föreningar har 
genomfört webbutbildningen i egen regi, med alla sina 
barn- och ungdomsledare. 

RF-SISU Västra Götaland samarbetar med Bris, Rädda 
Barnen, Röda Korsets ungdomsförbund, Unicef och 
Friends. Dialog förs även med Generation Pep. Vi har 
genomfört High Five-utbildningar, där föreningar 
stärker sitt arbete för att skydda barn mot sexuella 
övergrepp. 

Studiematerial som ofta används är Barnens Spelregler, 
som Bris har varit med och tagit fram,  skapa trygga 
idrottsmiljöer samt Unicefs bok Barnkonventionen och 
föreningsidrotten – handbok för idrottsledare. 

RF-SISU Västra Götaland ingår i nätverket Barnkonven-
tionen på riktigt, som är ett nätverk med aktörer från 
många olika delar i samhället där alla arbetar för ”barns 
bästa”. 

Föreningsledare och föräldrar har utbildats i hur de kan 
stötta barn i idrotten, bland annat i barns rättigheter, 
jämställdhet, trans och hbtqi, mental hälsa för barn inom 
idrotten och våldsprevention i hemmet. Vi har också 
kunnat stötta när oegentligheter har uppstått, i form av 
samtalsstöd och utbildning i föreningen. 

 Värdegrundsarbete
Under 2021 samarbetade vi med Västergötlands Ishockey-
förbund och tog fram ett utbildningsmaterial för ”match-
värdar”. I och med att den tuffa miljön runt matcher ökar 
har matchvärden till uppgift att skapa en god matchmiljö. 
Uppgifter som att samla domare och ledare innan matchen 
för att komma överens om hur man vill genomföra den, 
värna miljön i och utanför rinken och se till att endast 
spelare, ledare och matchfunktionärer befinner sig i 
spelarutrymmen är några exempel. 

Förbundet vill värna om sina spelare, ledare och funktionä-
rer och vill att miljön ska genomsyras av respekt för 
varandra så att så många som möjligt spelar ishockey så 
länge som möjligt. 
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RF-SISU Västra Götaland stöttar distriktets 
specialidrottsdistriktsförbund (SDF), vilket 
innebär att vi på olika sätt hjälper förbund och 
föreningar att utvecklas. I Västra Götalandsregio-
nen finns totalt 94 SDF. 

Exempel på områden där vi stöttar är  utveck-
lingsarbeten, ta fram utbildningsplaner, anordna 
utbildningar på hemmaplan, medverka som 
coacher, samtalspartner samt ekonomiskt stöd. 
Storleken på ekonomiskt stöd beror på antal 
medlemsföreningar och verksamhet. 

Varje förbund har en idrottskonsulent hos oss, 
som fungerar som kontaktperson. Dessutom har 
vi en SDF-grupp, som arbetar lite extra med att 
utveckla förbunden i distrikt.

År 2021 innebar en fokusering på utvecklingsre-
sorna ”Ett stärkt ledarskap” och ”En ny syn på 
träning och tävling”.  

FÖRENINGSSYMPOSIET 
I januari genomfördes Föreningssymposiet tillsam-
mans med Västergötlands Fotbollförbund, Västergöt-
lands Ishockeyförbund och Västergötlands Handboll-
förbund där fokus låg på bland annat ”Ett stärkt 
ledarskap” och genomfördes för första gången digitalt.  

Förbundsarbetet har fortsatt påverkats av pandemin 
och har inneburit många utvecklingsmöjligheter, att 
genomföra aktiviteter på ett säkert sätt. 

Under året har SDF-gruppen arrangerat en intern 
workshop med fokus på hur vi som RF-SISU organisa-
tion kan bli det bästa möjliga stödet för våra förbund.  
Till halvåret bjöds SDF:n in till en föreläsning på temat 
Barnkonventionen och till december en föreläsning 
med Jens Lind som ett tack för det gångna året. På 
dessa två deltog totalt 42 förbund och ca 52 deltagare. 
Vi har också erbjudit ytterligare tre informationsträf-
far digitalt där vi tagit upp aktuella frågor, på dessa 
har vi nått totalt 55 unika förbund. 

 

FÖRBUNDSUTVECKLING

Vi stöttar distriktets  
förbund

Tillsammans med våra förbund har vi genomfört 
aktiviteter som syftat till ledarutveckling, kommuni-
kation, administrationsutbildning, förbundsutveck-
ling och föreläsningar inom kost och hälsa. 

De förbund som erbjudit utbildning inom ledarskap, 
inkludering, skadeförebyggande, unga ledare och 
arrangemangsutveckling är: Västergötlands Oriente-
ringsförbund, Svenska Cricketförbundet, Västkus-
tens Seglarförbund, Bohuslän Dals Friidrottsför-
bund, Korpen Väst, Västergötlands Boxningsförbund 
och Bohuslän Dals Judoförbund. 

Västergötlands Orienteringsförbund arbetade med 
sin kommunikationsplan för att sätta fokus på 
information och kommunikation.  

Göteborgs Konståkningsförbund gjorde en satsning 
på åkarnas kunskaper inom kost och hälsa.  

Handboll Väst genomförde en föreläsningsserie med 
innehåll som ekonomi, administration och kommu-
nikation. 

Att utveckla sitt förbund och dess organisation är 
viktiga områden som Västsvenska Skyttesportföre-
bundet, Västergötlands Golfförbund, Bohuslän Dals 
Ishockeyförbund, Bohuslän Dals Konståkningsför-
bund, Nordvästra Götalands Bordtennisförbund, 
Västergötlands Ridsportförbund samt Bohusläns 
Fotbollförbund genomfört under året. 

Västergötlands Handbollförbund och sedermera 
Handboll Väst startade ett kvinnligt nätverk för att 
stärka det kvinnliga ledarskapet. 

ORDFÖRANDEKONFERENS 
I februari anordnades en ordförandekonferens där 55 
förbund var representerade och 107 personer deltog. 
Konferensen innehöll aktuella frågor inom idrottsrö-
relsen, såsom en kommande Distriktsutredning.   
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FYRBODAL 
Fler kvinnliga ledare  
Trollhättans FK har fått projektstöd från RF-SISU 
Västra Götaland för att göra en satsning på att få fler 
kvinnliga ledare i sin verksamhet, precis som i 
många andra föreningar är det fler manliga ledare än 
kvinnliga. Det spelar ingen roll om det är pojklag 
eller flicklag det är samma tendenser oavsett. 
Föreningen vill råda bot på det i framtiden, genom att 
visa unga tjejer det roliga i att vara fotbollstränare 
och ge dem kunskap att vara det, så när de själva 
slutar spela, ska de vilja bli ledare i Trollhättans FK 
eller någon annan förening. 

Föreningen har involverat fotbollsutvecklare och 
anställd personal i projektet och samlat en grupp 
tjejer som de trodde på och visste var intresserade av 
detta. Det var tjejer födda 2005 och 2006. 12 tjejer 
deltog i olika omfattning i satsningen.  

Tanken var att ge tjejerna både en teoretisk kunskap 
och praktisk erfarenhet för att bli en bra ledare i 
framtiden. Utgångspunkten för detta var Svenska 
Fotbollförbundets Tränarutbildning C. Sedan 
anpassades utbildningen och man valde ut de delar i 
teorin och praktiken, som ansågs viktigast och 
bildade kortare träffar med ungdomarna utifrån 
detta. Träffarna var max 1.5 timme. Det syntes 
tydligt att ungdomarna höll intresset uppe under 
denna tid. 

Till dessa träffar fick tjejerna också möjlighet att 
genomföra träningar på föreningens öppna akade-
miträningar och på fotbollsskolan. 

Föreningen kompletterade även med kostföreläs-
ningar, för att tjejerna skulle få en bredare kunskap 
med sig, än just det fotbollsspecifika. 

Det långsiktiga målet att öka jämställdheten bland 
fotbollsledare i området går inte att se ännu. Tjejerna 
är fortfarande unga och aktiva fotbollsspelare. Dock 
syns på akademiträningarna och fotbollsskolan att 
tjejerna som varit delaktiga i denna satsning, är 
bättre förberedda och tar ett större ansvar, vilket 
föreningen ser som lovande inför framtiden. För-
hoppningen är att de tar steget till ledaruppdrag 
efter spelarkarriären eller när de eventuellt får egna 
barn i framtiden.  

GÖTEBORG 
Göteborgs ledardag – En dag för ökad inkludering  
Arbetet med att öka inkluderingen i föreningar kan ta 
form genom olika sätt. Den 23 oktober anordnades en 
heldag för ledare i idrottsföreningar som har verk-
samhet i Göteborg på temat inkludering. De ca 60 
personer som deltog började dagen med ett inspire-
rande samtal mellan två av våra idrottskonsulenter 
och Kajsa Bergqvist som precis startat sin roll som 
förbundskapten för Svenska Friidrottslandslaget. 
Kajsa svarade bland annat på sin egen upplevelse 
kring inkludering inom föreningslivet under sin 
uppväxt och om hur hon ser på inkluderingsarbetet i 
den nya rollen.  

Deltagarna fick sedan möjlighet att ta del av två 
seminarier av fyra valbara. 

Att vara och leda Paraidrottare   
Viktoria Karlsson och hennes tränare Jeremy Pryce 
gav sin syn på karriären och ledarskapets betydelse 
för parautövare.    

Ungdomsinflytande inom idrotten   
Johanna och Tuva från Råda Ridklubbs ungdomssty-
relse pratade om hur de skapar inkludering ge-
nom ungdomsinflytande och medbestämmande.  

Trygga idrottsmiljöer – Motverka sexuella 
övergrepp   
Frölunda HC pratade om det arbete de startat upp 
kring Trygga Idrottsmiljöer / Motverka sexuella 
övergrepp i den webbutbildning som lanserats våren 
2021 och som RF-SISU och Göteborgs Stad tagit fram. 

Domare – en alternativ idrottskarriär   
Julia Magnusson Sandkvist har dömt fotbolls-VM och 
var första tjej att döma matcher för herreliten.  

Vi avslutade dagen med Gunnar Söderström som 
pratade om att skillnaden på en bra och en dålig dag 
inte är vår förmåga, utan känslan. Hur skapas en bra 
känsla och hur mycket en bra känsla sedan påverkar 
prestationen.  

Lokala nedslag
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SJUHÄRAD 
Start av ungdomsråd i HK Bollebygd  
Ungdomsrådet består av två spelare från varje lag (idag 
är de 16 st). Ungdomsrådet är med och bestämmer om 
alla föreningens extra aktiviteter. Ungdomsrådet är ock-
så med och bestämmer om föreningens spelardräkter 
samt övrig merchandise. Rådet besöker andra förening-
ar för att t ex titta på elitträningar. 
Rådet får även utbildning i föreningsdemokrati. Man 
väljer sin egen ordförande, kassör m.m. Ungdomsrådet 
byts ut efter 18 månader. 

Målet med rådet är en ökad föreningskompetens samt 
ett större inflytande för barnen och ungdomarna.

Utmärkt förening 
Tillsammans med Tranemo kommun, har RF-SISU 
Västra Götaland genomfört utbildningar i våldspreven-
tion och drog- och alkoholpolicy för idrottsföreningar 
under året. Det är några av stegen i deras kommuncerti-
fiering “Utmärkt förening”.  

Att arbeta med “Utmärkt förening” hjälper föreningar-
na att säkerställa kvaliteten inom barn- och ungdom-
sverksamhet. I grunden handlar det om att skapa en 
trygg och hälsofrämjande miljö för våra barn och unga. 
Som förening möter de en stor del av Tranemo kom-
muns barn och ungdomar i sin verksamhet och utgör för 
många av dem en möjlighet till en meningsfull fritid. 
Hos föreningen utövar de inte bara sin hobby, de får 
även trygghet, social gemenskap och lär sig att respekte-
ra medmänniskor.

SKARABORG 
Kvinnligt nätverk  
Under 2021 har vi på RF-SISU Västra Götaland tillsam-
mans med Västergötlands Handbollförbund, som 
senare slogs samman till Handboll Väst, drivit ett 
kvinnligt nätverk.  

Syftet med nätverket har varit att motivera och stärka 
kvinnliga ledare inom handbollen både på och utanför 
planen. Under 2021 genomförde vi tre träffar, två 
digitala och en fysisk. Totalt var det runt 25 deltagare 
från hela distriktet.  

Vi har fått möjlighet att få inspiration av Karin Tor-
neklint (då förbundskapten för friidrottslandslaget), 
Lena Runströmer (vice ordförande Svenska Handboll-
förbundet) och Åsa Karlsson (förbundskapten dam-
landslaget innebandy).  

Förhoppningen är att kunna driva nätverket vidare och 
ta in nya deltagare även 2022.  

Unga ledare  
IK Gauthiod satsar på att få unga engagerade som 
ledare. Sommaren 2021, på ungdomarnas feriepraktik i 
föreningen med lön från kommunen, erbjöds en treda-
gars ledarutbildning. 11 st ungdomar nappade och 
RF-SISU tog in Beata Gullberg som kursledare. 

Vi jobbade med ämnen som Vad är en bra ledare, 
Barnkonventionen, Physical literacy och Att leda med 
syfte och mål. Det varvades mellan teori och praktik och 
alla fick planera och leda pass där övriga i gruppen 
deltog. Det blev tre mycket lyckade dagar. Så lyckade att 
vi kommer att göra om den till sommaren 2022.  
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XxxxxxIDROTTENS UTBILDNINGAR

Kurser och föreläsningar 
– pandemins påverkan
Pandemin har bidragit till stora förändringar och 
god utveckling i koppling till den regionala före-
läsnings- och kursverksamheten. Hela verksam-
heten har periodvis bedrivits digitalt under 2021. 
De pedagogiska formerna har utvecklats i takt 
med att utbildare och personal blivit mer och mer 
vana i de digitala verktygen.  

Övergången till digital verksamhet har även bidragit 
till ett ökat deltagande i vår regionala verksamhet. 
Däremot har de kurser och föreläsningar som beställs 
till föreningen minskat. En förflyttning av deltagare 
från beställningsbara kurser och föreläsningar till 
regionala är därför trolig.  

 

Under pandemin har tid prioriterats till att utveckla 
digitala utbildningsformer och nya utbildningsupplägg. 
Stor del av utbudet har fortsatt kunnat erbjudas, dock 
har några ämnesområden fått stå tillbaka för att hinna 
med utvecklingsarbetet. 

EN NY SYN PÅ TRÄNING OCH TÄVLING  
Utbildningar i digital mötesteknik har möjliggjort nya 
träningsformer på distans och ett nytt förhållningssätt 
mellan ledare och utövare. Utbildningen "Physical 
Litercy" har fortsatt bidragit till rörelseförståelse och vi 
har även riktat digital utbildning med nya träningsfor-
mer till målgruppen 60+ i projektet Senior Sport 
School.  

FOTO: BILDBYRÅN
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DEN MODERNA FÖRENINGEN ENGAGERAR 
Den digitala utvecklingen under pandemin har spridits 
genom utbildning och föreläsning i digital form. Under 
2021 har även utbildningen "Digitala årsmöten" genom-
förts för ett flertal föreningar. Den digitala kunskapen i 
föreningar har därmed genom utbildning fått en rejäl 
skjuts.  

Under året har även utbildning om "Marknadsföring i 
sociala medier" genomförts. Genom den bidrar vi till en 
modernare kommunikation i föreningarna. 

I utbildningen "Lär dig söka stöd och bidrag" har 
deltagare utbildats i moderna sätt att se på sina ansök-
ningar. De globala målen har blivit en utgångspunkt 
vilket även bidrar till en hållbar idrott som engagerar i 
nytänkande projekt. 

Övergången till att helt digitalisera rapporteringen av 
föreningens verksamhet har gjort att administrations-
utbildningar spelat en viktig roll. "IdrottOnline" 
utbildningarna har därmed haft högt deltagande.  

ETT STÄRKT LEDARSKAP 
"Osynliga funktionsnedsättningar" ger ledare verktyg 
för individanpassning i sin pedagogik. Även "Konsten 
att lära ut sin idrott" ger en pedagogisk grund för hur du 
som ledare anpassar träningen utifrån individerna du 
leder. Utbildningarna har genomförts vid flertalet 
tillfällen.  

För att stärka ledarskapet har även idrottsskadeutbild-
ningar, kostutbildningar, utbildningar inom idrottspsy-
kologi samt utbildningen "Mens och träning" genom-
förts. Dessa har genomgående haft högt deltagande 
under pandemin och lämpar sig väl i digitala kursloka-
ler.  

Organisationsledarutbildningarna har fortsatt haft högt 
deltagande under pandemiåret 2021. "Styrelsens roll och 
ansvar" har gett organisationsledarna en tydlighet, 
"Föreningskunskap" har spridit kunskap om förenings-
demokratin och "En engegerad valberedning" har gett 
förutsättningar att bidra till ett starkt ledarskap i 
föreningarna.   

Under året har ledarskapsveckan "Halv8 hos oss" 
genomförts både vår och höst. Totalt åtta föreläsningar 
på temat ledarskap utifrån olika perspektiv, har lockat 
många deltagare. Allt ifrån forskare till polis, elitdoma-
re, världsmästare och en överste.  

JÄMSTÄLLDHET FÖR EN  
FRAMGÅNGSRIK IDROTT 
Under året har vi färdigställt en webbutbildning 
"Motverka sexuella övergrepp", i syfte att förebygga, 
upptäcka och hantera sexuella övergrepp. Materialet 
har nu även använts i utbildning och Frölunda HC har 
varit pilotförening för att testa utbildningen.  

Utbildningskonceptet "In or Outside the Box" har under 
året utvecklats för att vidare täcka behovet av värde-
grundsarbete i koppling till jämställdhet. Filmer har 
arbetats fram och utbildningsmaterialet har fått en 
webbplats för att tillgängliggöras på ett bättre sätt. 
Utbildningsmaterialet har också förmedlats i utbild-
ningsform för att stärka personer att själva använda 
materialet i sin förening.  

I övrigt har ämnet jämställdhet berörts vid utbildar- 
träffar för att få utbildare att ta ytterligare kliv i att  
skapa jämställda och inkluderande mötesplatser. 

INKLUDERANDE IDROTT FÖR ALLA 
Under året har "Grundutbildning för tränare" genom-
förts kontinuerligt och vi har sett en kraftig ökning på 
antalet deltagare. Utbildningen bygger på idrottens idé 
och värdebaserade ledarskap. För första gången har 
även "Fortsättningsutbildning för tränare" slutförts. 

Utbildningen är nästa steg och byggs av mycket vari- 
erade lärandeformer där deltagare utvecklas inom olika 
ämnesområden och reflekterar över sitt ledar- och 
tränarskap. Det känns viktigt att poängtera att våra 
ordinarie tränarutbildningar starkt bidrar till utveck-
lingsresan "En inkluderande idrott för alla".  

STATISTIK 
En kurs förutsätter en plan för det pedagogiska genom-
förandet med delmoment och interaktion mellan 
utbildare och deltagare. En kurs kräver ett aktivt 
lärande.  

Under en föreläsning lyssnar publiken i stor utsträck-
ning. En digital föreläsning ger publiken möjlighet att 
följa föreläsningen på det sätt man själv väljer, en del av 
publiken är aktiva, medan vissa kan följa föreläsningen 
samtidigt som de gör något annat parallellt.  
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KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR – ANTAL DELTAGARE 

FÖRELÄSNINGAR PER ÄMNESOMRÅDE   
ANTAL DELTAGARE

KURSER PER ÄMNESOMRÅDE   
DIGITALA/FYSISKA

FÖRELÄSNINGAR PER ÄMNESOMRÅDE   
DIGITALA/FYSISKA

KURSER PER ÄMNESOMRÅDE   
ANTAL DELTAGARE

FÖRELÄSNINGAR PER ÄMNESOMRÅDE   
ANTAL TILLFÄLLEN

TOTALT ANTAL  
TILLFÄLLEN  
56

KURSER PER ÄMNESOMRÅDE   
ANTAL TILLFÄLLEN

FÖRELÄSNINGAR 
– ANTAL DELTAGARE 
TOTALT 2 769

KVINNOR 1 478
53%

MÄN 1 291
47%

KVINNOR 573
56%

MÄN 450
44%

Totalt  1 243
Kvinnor  728 
Män  515

Totalt  1 299
Kvinnor  629
Män  670

Totalt  227
Kvinnor  121 
Män  106

Totalt  468
Kvinnor  277 
Män  191

Totalt  535
Kvinnor  288
Män  247

Totalt  120
Kvinnor  73 
Män  47

Totalt  20
Kvinnor  8
Män  12

TOTALT ANTAL  
TILLFÄLLEN  
67

TOTALT 
DIGITALA  59
FYSISKA 8 
DIGITAL-FYSISK 0

TOTALT 
DIGITALA  49  
FYSISKA  7 
DIGITAL-FYSISK  0

Digitala  24
Fysiska  4
Digital/Fysisk  0

Digitala 18
Fysiska 1
Digital/Fysisk  0

Digitala 7
Fysiska  2
Digital/Fysisk  0

KURSER 
– ANTAL DELTAGARE 
TOTALT 1 023

Digitala  21
Fysiska  6
Digital/Fysisk  0

Digitala 28
Fysiska 2
Digital/Fysisk  0

Digitala 9
Fysiska  0 
Digital/Fysisk  0

Digitala  1 
Fysiska  0
Digital/Fysisk  0

FÖRENINGS- OCH 
FÖRBUNDSUTVECKLING  

8%

IDROTTSSKADOR/
TRÄNINGSLÄRA 

47%

LEDARSKAP  
45%

ADMIN OCH IT  
0%

FÖRENINGS- OCH 
FÖRBUNDSUTVECKLING  

47%

IDROTTSSKADOR/
TRÄNINGSLÄRA 

2%

LEDARSKAP  
41%

ADMIN OCH IT  
10%

FÖRENINGS- OCH 
FÖRBUNDSUTVECKLING  

16%

IDROTTSSKADOR/
TRÄNINGSLÄRA 

34%

LEDARSKAP  
50%

ADMIN OCH IT  
0%

FÖRENINGS- OCH 
FÖRBUNDSUTVECKLING  

45%

IDROTTSSKADOR/
TRÄNINGSLÄRA 

2%

LEDARSKAP  
40%

ADMIN OCH IT  
13%

FÖRENINGS- OCH 
FÖRBUNDSUTVECKLING  

14%

IDROTTSSKADOR/
TRÄNINGSLÄRA 

37%

LEDARSKAP  
49%

ADMIN OCH IT  
0%

FÖRENINGS- OCH 
FÖRBUNDSUTVECKLING  

47%
IDROTTSSKADOR/
TRÄNINGSLÄRA 

2%

LEDARSKAP  
36%

ADMIN OCH IT  
15%
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Utmärkelser och stipendier

FÖRTJÄNSTTECKEN GULD 
Thomas Hjert, Falköpings AIK orientering. 

SPARBANKSSTIFTELSEN VÄSTS IDROTTSSTIPENDIER 
Ingen utdelning under året. 

NYA WERMLANDSTIDNINGENS STIPENDIUM
Agnes Thor, Bengtsfors BoIS, kanot. 

IDROTTSFONDENS UNGDOMSSTIPENDIUM
Ingen utdelning under året. 

BOHUSLÄNINGENS IDROTTSPRIS
Mirza Kurtagic och Mattias Wetterwik, Handbollsdomare på elitnivå. 

KARL FRITHIOFSONS STIFTELSE
Ingen utdelning under året. Med hänsyn till rådande omständigheter av covid-19 och en minskad utdelning, 
föreslår styrelsen att inte betala ut några stipendier under 2021. Årets medel kommer därför att avsätts till 2022 
års stipendier. 

SWEDBANK GENOM  
SPARBANKSTIFTELSEN ALFA  
Under 2021 har vi tillsammans med Swedbank genom 
Sparbanksstiftelsen Alfa kunnat erbjuda ett särskilt stöd 
till idrottsföreningar i Skövde, Tibro, Hjo, Falköping, 
Mariestad, Töreboda, Gullspång samt Karlsborg. 

Stödet har varit kopplat till tre olika satsningar: 
1. Anläggning, stöd till renoveringsprojekt samt  
     energi- och miljöprojekt  
2. Unga ledare  
3. Material som möjliggör utvecklingsresan  
      ”Ny syn på träning och tävling” 

Under det gångna året har vi bland annat stöttat  
utbildningsinsatser för unga ledare, hjälpt föreningar  
med material för nya verksamhetsformer samt bidragit 
med medel till aktivitetsytor/rörelseytor i föreningar. 
Totalt har ca 250 000 kronor delats ut till föreningars  
olika satsningar under 2021. 

Personer, idrottsföreningar och förbund som utmärker sig genom att leda och verka utifrån Idrotten vill eller  
som gjort starka idrottsprestationer är värda att premieras. Dessa förebilder lyfter vi varje år fram genom våra 
utdelningar av utmärkelser och stipendier/fonder.
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VERKSAMHET I 71 SF-IDROTTER 
Inom Västra Götaland har verksamheter under året bedrivits i alla 71 SF-idrotter som är anslutna till 
Riksidrottsförbundet.   

ANTAL FÖRENINGAR
Antalet huvudföreningar i distriktet, enligt RF:s föreningsregister per 2022-02-01, var 2 954 stycken. 

Antal idrottsföreningar samt  
statligt lokalt aktivitetsstöd per kommun

Kommun

Antal    
Huvud-   

föreningar

Antal       
LOK-stöds-
föreningar

Antal       
grupp- 

aktiviteter   

Antal      
deltagar- 
tillfällen

Antal         
ledar-     

tillfällen
Ale 57 33 15 466 167 968 34 009
Alingsås 83 48 23 206 237 550 47 739
Bengtsfors 24 13 2 521 23 675 5 288
Bollebygd 15 11 3 369 32 773 6 951
Borås 169 90 59 146 576 804 112 490
Dals-Ed 16 5 1 578 16 049 3 403
Essunga 15 10 2 034 18 350 4 841
Falköping 72 47 13 463 138 438 30 745
Färgelanda 20 13 2 546 22 558 4 944
Grästorp 13 10 3 556 34 355 7 562
Gullspång 14 8 1 634 12 881 2 687
Göteborg 745 381 236 151 2 697 503 502 753
Götene 40 22 3 087 39 805 9 001
Herrljunga 31 19 2 759 26 540 4 917
Hjo 22 11 2 377 24 649 5 449
Härryda 56 37 22 923 272 748 60 775
Karlsborg 26 12 2 324 21 881 4 326
Kungälv 70 43 24 391 285 122 61 014
Lerum 70 43 28 347 305 216 64 387
Lidköping 88 54 20 203 212 877 53 855
Lilla Edet 20 15 4 979 41 592 9 362
Lysekil 30 20 4 992 46 326 9 055
Mariestad 53 31 10 065 107 497 22 324
Mark 82 50 14 440 154 216 31 009
Mellerud 20 11 2 708 25 248 5 475
Munkedal 22 13 4 763 38 255 8 631
Mölndal 90 54 41 680 442 332 93 374
Orust 36 21 4 354 37 819 8 014
Partille 46 30 28 977 303 933 60 460
Skara 38 23 8 906 93 339 20 045
Skövde 117 56 27 784 314 355 65 041
Sotenäs 29 13 2 294 20 081 4 607
Stenungsund 55 34 17 260 182 165 36 728
Stömstad 38 21 5 267 49 744 11 565
Svenljunga 29 11 1 430 15 018 3 052
Tanum 23 15 3 273 26 120 5 506
Tibro 28 18 5 443 49 863 12 686
Tidaholm 28 19 7 281 69 870 16 131
Tjörn 29 18 8 178 80 316 16 411
Tranemo 33 21 4 908 51 644 11 036
Trollhättan 103 62 26 419 283 134 61 827
Töreboda 24 16 3 494 30 994 6 514
Uddevalla 94 64 24 465 262 974 51 574
Ulricehamn 62 32 10 409 104 460 22 259
Vara 40 24 7 430 71 721 15 015
Vårgårda 20 14 4 034 38 048 8 327
Vänersborg 61 37 17 557 187 876 39 063
Åmål 31 20 5 836 60 179 12 849
Öckerö 27 9 5 806 61 132 14 012
Totalt 2954 1 682 786 233 8 417 993 1 709 088

Statistik - År 2020
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Statligt lokalt aktivitetsstöd per idrott
Under år 2020 har Statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) utbetalats till idrottsföreningar med barn- och ung-
domsverksamhet i Västra Götaland med totalt 77 598 892 kronor. Tyvärr kan inte siffrorna för 2021 redovisas 
eftersom sista ansökningsdagen för det statliga LOK-stödet för hösten 2021 rapporteras in 25 februari 2022.

LOK-stödsbelopp för år 2020: Ledarstöd 21 kronor. Extra ledarstöd 5 kronor. Deltagarstöd 7 kronor.

KONTROLLVERKSAMHET 
Riksidrottsförbundet har genomfört granskningar av den verksamhet som ligger till grund för föreningarnas 
ansökningar. Föreningar har uttagits stickprovsvis, av ansökningarna för år 2020 granskades 104 föreningar.

Statistik/idrott - År 2020

Idrott

Antal 
sektions-
förening

Antal      
grupp-

aktiviteter 

Antal           
deltagar-      
tillfällen

Antal             
ledartillfällen

Akademisk idrott 6 351 3 296 623
Amerikansk Fotboll 4 845 7 876 2 034
Badminton 33 10 090 86 359 14 664
Bandy 16 7 237 79 805 23 605
Bangolf 3 73 567 129
Base- o Softboll 2 295 2 143 494
Basket 34 13 974 171 869 24 338
Bilsport 8 420 3 457 1 555
Bordtennis 66 8 842 67 687 13 598
Boule 10 14 83 76
Bowling 26 1 553 13 458 2 959
Boxning 27 8 006 115 830 14 024
Brottning 20 3 404 36 105 7 353
Budo & Kampsport 84 15 682 159 826 29 229
Bågskytte 13 859 6 281 1 413
Cheerleading 7 2 916 45 316 7 444
Cricket 5 204 3 063 665
Curling 1 11 98 35
Cykel 35 2 887 28 869 6 759
Danssport 20 4 704 41 114 5 726
Dragkamp 3 91 396 242
Dövidrott 4 1 586 35 601 3 015
Flygsport 8 200 806 340
Fotboll 399 268 720 3 532 983 701 926
Friidrott 69 28 368 251 691 52 737
Frisbee 5 584 5 313 987
Fäktning 5 1 410 15 618 1 812
Golf 49 8 261 58 510 12 227
Gymnastik 82 34 236 351 916 74 116
Gång o Vandring 1 10 60 10
Handboll 63 48 073 638 454 125 974
Innebandy 84 45 782 568 972 116 228
Ishockey 43 36 325 498 946 131 984
Islandshäst 3 93 478 193
Issegling 1 10 77 20
Judo 24 4 522 40 215 7 885
Kanot 9 1 029 7 986 2 551
Karate 24 6 959 63 457 10 330
Klättring 6 457 3 862 861
Konståkning 29 27 324 201 677 40 751
Korpen 4 718 5 357 889
Motorsport 26 1 761 18 670 3 512
Mångkamp 4 38 211 70
Orientering 65 7 612 63 540 17 194
Parasport 32 2 069 15 511 3 469
Ridsport 90 56 249 345 896 69 439
Rodd 6 1 375 11 011 2 797
Rugby 6 1 615 12 228 3 053
Segling 37 3 173 27 923 7 071
Simidrott 37 30 419 243 389 44 563
Skateboard 7 469 4 565 651
Skidor 36 2 687 22 074 6 411
Skidskytte 8 163 1 218 523
Skolidrott 4 587 9 461 1 066
Skridsko 5 557 4 445 2 129
Skyttesport 49 2 183 13 560 5 633
Sportdykning 6 293 1 604 497
Squash 4 256 2 365 735
Styrkelyft 7 1 524 10 327 2 150
Tae Kwon Do 42 10 777 135 507 19 561
Tennis 48 56 631 257 536 64 386
Triathlon 2 109 1 305 139
Tyngdlyftning 5 765 4 486 1 263
Vattenskidor o Wakeboard 8 646 3 709 1 380
Volleyboll 20 6 297 48 145 8 386
Totalsumma 1 889 786 233 8 417 933 1 709 088

STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

LOK-STÖD – Fördelningen mellan flickor och pojkar, 
baserat på deltagartillfällen 2020.

LOK-STÖD – Idrotter med flest deltagartillfällen, 2020
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LOK-STÖD – Antal deltagartillfällen. Förändring över år.

LOK-STÖD – Antal ledartillfällen. Förändring över år.
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REDOVISAD VERKSAMHET – RF-SISU VÄSTRA GÖTALAND

Folkbildning i siffror

Kommun
*Sektions-

föreningar/MO
Utbildnings-

timmar 
Process-
arbeten Kvinnor

Deltagare

Män Totalt
Ale 28 5 984 6 2 197 2 467 4 664
Alingsås 34 4 732 4 1 165 2 077 3 242
Bengtsfors 9 151 1 87 81 168
Bollebygd 11 3 363 0 337 412 749
Borås 113 26 451 11 5 110 6 909 12 019
Dals-Ed 5 328 0 69 40 109
Essunga 12 1 286 1 544 201 745
Falköping 67 5 862 3 1 522 2 667 4 189
Färgelanda 17 1 898 3 706 718 1 424
Grästorp 9 1 319 1 353 321 674
Gullspång 8 557 2 39 114 153
Göteborg 240 56 273 32 19 536 18 795 38 331
Götene 15 2 247 1 623 932 1 555
Herrljunga 20 2 447 1 465 563 1 028
Hjo 14 1 116 0 219 406 625
Härryda 24 3 396 5 1 904 1 388 3 292
Karlsborg 13 938 2 230 269 499
Kungälv 19 11 943 3 5 234 3 009 8 243
Lerum 32 5 014 0 1 772 1 963 3 735
Lidköping 43 7 050 2 1 515 2 974 4 489
Lilla Edet 15 3 411 2 867 1 016 1 883
Lysekil 14 979 3 174 367 541
Mariestad 29 3 571 2 332 812 1 144
Mark 47 6 150 1 1 187 1 754 2 941
Mellerud 13 882 4 278 639 917
Munkedal 10 2 414 3 1 014 861 1 875
Mölndal 47 4 930 6 2 304 2 626 4 930
Orust 24 1 573 1 531 301 832
Partille 18 4 484 2 2 039 1 356 3 395
Skara 14 1 110 2 504 514 1 018
Skövde 67 9 357 9 3 908 4 291 8 199
Sotenäs 10 1 435 2 267 317 584
Stenungsund 24 6 635 2 2 039 1 366 3 405
Strömstad 9 2 208 1 797 969 1 766
Svenljunga 11 1 592 0 254 340 594
Tanum 8 587 0 131 151 282
Tibro 15 984 3 206 323 529
Tidaholm 29 2 378 0 423 843 1 266
Tjörn 15 3 289 3 1 174 561 1 735
Tranemo 13 2 352 2 557 605 1 162
Trollhättan 38 14 127 10 3 262 3 288 6 550
Töreboda 11 1 943 1 108 267 375
Uddevalla 44 6 859 9 1 576 1 256 2 832
Ulricehamn 31 9 291 2 1 487 2 212 3 699
Vara 29 1 462 2 425 473 898
Vårgårda 18 1 269 2 263 488 751
Vänersborg 24 6 073 6 1 751 1 714 3 465
Åmål 15 810 1 418 287 705
Öckerö 4 139 2 102 108 210

1379 244649 161 72005 76411 148416

*Antal sektionsföreningar/MO 
Idrottsföreningar med redovisad 
SF/MO-tillhörighet. 
Rapporterad lärgrupp, kurs, 
processarbete (minst 3 tim), före-
läsning, kulturarrangemang 
(minst 1 tim), inklusive förenings- 
besök (föreningar som vi har 
träffat, men inte givit några 
utbildningstimmar) och 
intresseföreningar (Idrottshisto-
riska sällskap och Fotbolls- 
domarklubbar). Ej SDF.
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REDOVISAD VERKSAMHET – PER DISTRIKT

*Unika samv 
sektionsIF Unika deltagare

Utbildnings-
timmar

RF-SISU distrikt

Antal

Lärgrupp 
Kurs                                

Processarb 
föreläsning                   

Lärgrupp
Kurs

Processarb

Lärgrupp                               
Kurs                            

Processarb
Föreläsn 
Kulturarr                                       Totalt

Lärgrupp
Kurs

Processarb
Föreläsn
Kulturarr

Blekinge 180 10 524 43 214 2 516 47 2 563 19 900 1 721
Dalarna 321 13 314 33 403 3 846 184 4 030 23 944 5 188
Gotland 106 4 371 12 816 1 044 69 1 114 8 972 1 653
Gävleborg 363 17 295 58 992 4 415 2 597 7 012 33 575 30 969
Halland 264 14 668 30 726 2 360 714 3 074 22 804 24 967
Jämtland-Härjedalen 147 6 330 14 528 1 064 261 1 325 9 685 6 829
Norrbotten 192 11 043 46 013 2 311 85 2 396 20 560 2 574
Skåne 563 25 910 82 549 4 424 288 4 712 40 142 7 755
Småland 887 55 541 192 527 10 561 265 10 826 109 677 16 318
Stockholm 328 26 445 25 891 3 548 186 3 734 32 584 7 008
Sörmland 279 16 863 45 033 3 134 380 3 514 29 553 13 744
Uppland 250 11 038 35 222 2 297 352 2 649 18 690 7 660
Värmland 305 13 290 41 368 2 468 121 2 589 22 442 3 813
Västerbotten 389 23 897 58 956 5 356 168 5 524 51 459 4 764
Västernorrland 248 9 801 26 985 1 696 251 1 947 15 264 5 804
Västmanland 259 13 804 52 485 3 370 530 3 900 25 758 14 307
Västra Götaland 1 279 77 769 245 779 15 807 565 16 372 139 658 22 873
Örebro 217 16 787 71 983 4 596 110 4 706 34 464 5 783
Östergötland 282 17 939 38 691 2 897 504 3 401 28 224 12 807

6 859 386 629 1 157 161 77 710 7 677 85 388 687 355 196 537

*Antal unika samverkande sektionsIF 
Idrottsföreningar med redovisad SF/MO-tillhörighet. 
Rapporterad lärgrupp, kurs, processarbete (minst 3 tim), föreläsning, kulturarrangemang (minst 1 tim), ej föreningsbesök. 
Ej SDF, intresseföreningar el motsv. 

Arrangemang (antal) Deltagare och
publik (ej unika)
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Årsredovisning 2021 RF-SISU Västra Götaland 
Organisationsnummer 857200-7774      
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CARL BENGTSTRÖM, ÖRGRYTE IS, HERRARNAS 

400 METER HÄCK UNDER SM I FRIIDROTT I BORÅS. 
FOTO: DANIEL STILLER / BILDBYRÅN 
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Föredragningslista distriktsidrottsmöte

 
RF-SISU Västra Götaland håller distriktsidrottsmöte onsdag den 20 april 2022 på Borås Kongress i Borås. 

 

  1. Årsmötet öppnas

  2. Fastställande av röstlängd för stämman

  3. Val av mötesordförande

  4. Val av protokollssekreterare

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

  6. Val av rösträknare

  7. Fastställande av stämmans behöriga utlysande

  8. Fastställande av föredragningslista för mötet

  9. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning

10. Behandling av revisorernas berättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

12. Behandling av styrelsens förslag samt inkomna motioner

13a. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för kommande verksamhetsår 
13b. Behandling av valberedningens förslag om arvode och ersättningar för DS valda ledamöter.

14. Val av distriktsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år 
 Avgående:  Christer Östholm, Åmål

15. Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år
 Avgående:  Christian Erlandsson, Göteborg   
   Christina Engberg, Göteborg 
   Mats Blom, Fyrbodal 
   Anita Zetterman, Sjuhärad
   Per Ekberg, Skaraborg

16. Beslut om att på ett år utse en auktoriserad revisor med personlig ersättare eller ett revisionsbolag,  
 med uppgift att granska räkenskaper och förvaltning
 Avgående:  Revisionsbolaget Grant Thornton, Göteborg

17. Val av lekmannarevisor med personlig ersättare för en tid av ett år
 Avgående:  Ordinarie: Carl-Erik Johnson, Borås och Magdalena Randver, Bohus
   Ersättare: Lillemor Rönnbrandt, Uddevalla och Kondrad Dahl, Ulricehamn

18. Val av ordförande (på ett år) och halva antalet övriga ledamöter (på två år) i valberedningen
             Avgående:  Ordförande - Jan Andersson, Borås
   Ledamöter Göteborgsregionen - Lars-Erik Gadde
   Ledamöter Fyrbodal - Anna Johansson
   Ledmöter Sjuhärad - Birgitta Söderberg
   Ledamöter Skaraborg - Kenneth Eriksson

19. Distriktsidrottsmötet avslutas

RF-SISU Västra Götaland
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Röstlängd 2022  
 
Framtagen av RF i enlighet med 9 kap. 5 § RF:s stadgar och 6 kap. 5 § SISU:s stadgar 

RF-SISU Västra Götaland distriktsstämmaRöstlängdsunderlag 2022 RF-SISU Västra Götaland distriktsstämma
(Enligt 9 kap. 5 § RF:s stadgar och 6 kap. 5 § SISU:s stadgar)

 Förbund Ombud/Röster 
Västra Götaland  Förbund Ombud/Röster 

Västra Götaland

Akademisk idrott 1 Kanot 1
Amerikansk Fotboll 1 Karate 1
Badminton 1 Klättring 1
Bandy 1 Konståkning 1
Bangolf 1 Korpen 1
Baseboll och Softboll 1 Motorsport 1
Basket 1 Mångkamp 1
Biljard 1 Orientering 2
Bilsport 1 Padel 1
Bordtennis 2 Parasport 2
Boule 1 Ridsport 2
Bowling 2 Rodd 1
Boxning 1 Rugby 1
Brottning 1 Segling 1
Budo och Kampsport 2 Simidrott 1
Bågskytte 1 Skateboard 1
Casting 1 Skidor 3
Cheerleading 1 Skidskytte 1
Cricket 1 Skolidrott 2
Curling 1 Skridsko-, kälk- och rullidrott 1
Cykel 2 Skyttesport 2
Danssport 1 Sportdykning 1
Dart 1 Squash 1
Draghundsport 1 Styrkelyft 1
Dragkamp 1 Taekwondo 1
Dövidrott 1 Tennis 1
Flygsport 1 Triathlon 1
Fotboll 4 Tyngdlyftning 1
Friidrott 3 Varpa 1
Frisbee 1 Vattenskidor och Wakeboard 1
Fäktning 1 Volleyboll 1
Golf 1
Gymnastik 2 Stämman totalt 90
Gång och Vandring 1
Handboll 2 SISU MO
Innebandy 2 Bridge
Ishockey 1 Livräddningssällskapet
Islandshäst 1 Pistolskytte
Issegling 1
Judo 1 Med MO 90+



84 Verksamhetsberättelse 2021 – RF-SISU Västra Götaland

RIKSIDROTTSFÖRBUNDET

Mejerigatan 1, 412 76 Göteborg
E-POST: vastragotaland@rfsisu.se • HEMSIDA: rfsisu.se/vastragotaland  

FACEBOOK: @rfsisuvg • INSTAGRAM: @rfsisuvg

Götene

Strömstad

Tanum

Dals-Ed

Åmål

Bengtsfors

Mellerud

Färgelanda

Vänersborg

Munkedal

Grästorp

Lidköping
Uddevalla

Trollhättan
EssungaLilla Edet

StenungsundTjörn

Orust

Lysekil

Sotenäs

Kungälv
Ale

Vårgårda

Alingsås

Herrljunga

Vara

Skara

Falköping

Borås
Lerum

Öckerö

Mölndal
Härryda

Mark

Bollebygd

Ulricehamn

Tranemo

Svenljunga

Tidaholm

Skövde

Hjo

Tibro

Mariestad

Töreboda

Gullspång

Göteborg
Partille

Karlsborg

©
 R

F-
SI

SU
 V

äs
tr

a 
G

öt
al

an
d 

 |
  D

ec
em

be
r 2

02
1


