
                                                                                                                                                                                  

   

 

Regelverk för fördelningen av SDF-stödet 2022-2023  

1.0 Inledning 

SDF-stödet är en del av det stöd som RF-SISU Stockholm erhåller årligen från Region 

Stockholm och som ska fördelas mellan Specialidrottsdistriktsförbunden (SDF) och 

regionala idrottsförbund i distriktet.  

1.1 Stödberättigat förbund 

SDF eller regionalt idrottsförbund som är anslutet till något av Riksidrottsförbundets 

Specialidrottsförbund (SF) är berättigat till SDF-stöd. Idrotter utan SDF/regionalt förbund 

kan via sitt SF ansöka om SDF-stödet i form av särskild projektansökan för insatser som 

gynnar barn- och ungdomsidrotten i distriktet, se punkt 1.8.  

1.2 Syfte med stödet 

Organisationsstöd i enlighet med stämmobeslutet 2019-12-02.  

1.3 Ramar för fördelning av stödet  

• En lägsta nivå ska utgöras av ett nominellt belopp på 30 000 kr per SDF 

• Ett SDF kan maximalt erhålla 20% av det fördelningsbara beloppet. 

• Fördelningen görs i beloppsintervaller kopplade till SDF:ens storlek, som mäts 

efter parametrarna:  

- LOK-stödsstatistik (deltagartillfällen och sammankomster) enligt snittvärde 

från de två perioderna Våren 2019 och Hösten 2019. Viktning 40+40% när 

parametrarna sammanvägs.  

- Antalet LOK-föreningar, enligt snittvärde från de två perioderna Våren 2019 

och Hösten 2019. Viktning 10% när parametrarna sammanvägs.  

- Aktiv i idrott (antal i åldersspannet 7-25 år) uppmätt i november 2021. 

Viktning 10% när parametrarna sammanvägs. 

• Fördelningsmodellen består av 20 beloppsintervaller. Placeringen av SDF i dessa 

intervaller sker i enlighet med storleksbedömningen ovan, så nära det 

matematiska värde som varje SDF betingar som möjligt. Intervallerna i de lägre 

skikten läggs med tätare mellanrum än i de övre skikten. 

• Stockholms Parasportförbund ges en särställning med en bidragsnivå som 

beslutas motsvara 10% av det fördelningsbara beloppet. 



                                                                                                                                                                                  

 

 

 

1.4 Beslut om stöd 

RF-SISU Stockholms styrelse fattar ett preliminärt beslut om stöd i november ojämnt år  

Beslutet fastställs efterföljande jämnt år i februari efter besked om bidragsnivå från 

Region Stockholm. Beslutet innehåller beslutad summa för innevarande år och 

preliminär summa för efterföljande år enligt den fastställda intervallplaceringen.  

Varje ojämnt år görs en ny matematisk beräkning enligt parametrarna i punkt 1.3, vilket 

kan innebära förflyttning av SDF till annan beloppsintervall vid beslut om fördelningen 

för de kommande två åren. Storlek på regionbidraget och övriga idrotters rörelser inom 

systemet påverkar också beloppsintervallen.  

 

1.5 Uppföljning  

Avstämning med Stockholms Parasportförbund sker årligen kring uppdraget att utgöra 

en kompetens för övriga idrotter. 

Från 2021 görs en uppföljning av varje SDF:s representation av kvinnor och män i 

styrelse och valberedning.  

 

1.6 Rutiner för utbetalning 

SDF ska årligen, senast 12 månader efter utgånget räkenskapsår, skicka in underskrivna 

årsmöteshandlingar till RF-SISU Stockholm (verksamhetsberättelse, årsbokslut, 

revisionsberättelse och årsmötesprotokoll) samt uppdatera sina uppgifter i IdrottOnline.  

I årsbokslutet ska mottaget SDF-stöd gå att utläsa i resultaträkningen eller i not.  

Handlingarna ska avse föregående år (utbetalning av stöd år 2022 kräver granskning av 

handlingar för 2021 alternativt 2020/2021 vid brutet räkenskapsår). 

Stödet utbetalas till SDF:s bank- eller plusgirokonto vid två tillfällen per år (50% på våren 

och 50% på hösten). 

2.1 Särskilda regler för idrotter utan SDF/regionalt förbund 

Enligt det gällande regelverket för utbetalning av SDF-stödet kan de idrotter som idag 
saknar ett SDF/regional organisation ansöka om bidraget via sitt SF. Ansökan ska avse 
projekt som gynnar föreningarna i distriktet.  



                                                                                                                                                                                  

SF:et gör ansökan, är mottagare av SDF-stödet och ansvarar för att projektet genomförs 
och redovisas.  

Projektet ska ha som syfte att förbättra förutsättningarna för barn- och ungdomsidrott i 
Stockholmsdistriktet genom att SF:et bjuder in distriktets idrottsföreningar till en eller 
flera gemensamma aktiviteter. Detta kan vara utbildningar, läger, tävlingar, prova-på-
verksamhet mm med fokus på barn och ungdom.  

Aktiviteten kan arrangeras av en eller flera föreningar, men måste vara öppen för alla 
distriktets föreningar.  

  



                                                                                                                                                                                  

 

2.2 Beskrivning av beloppsintervallen i fördelningen för 2022 och 2023 

Intervall                  Belopp              Antal SDF 

1                                30 tkr               39 (lägsta nivå) 

2                                40 tkr                1 

3                                50 tkr                3 

4                                60 tkr                5 

5                                80 tkr                2 

6                              100 tkr                4 

7                              150 tkr                2 

8                              200 tkr                1 

9                              300 tkr                2 

10                           400 tkr                 2 

11                           500 tkr                 2 

12                           600 tkr                 0 

13                           700 tkr                 2 

14                           800 tkr                 1 

15                           900 tkr                 1 

16                        1 000 tkr                 1 

17                        1 100 tkr                 0 

18                        1 200 tkr                 1 

19                        1 500 tkr          1 (10%, Stockholm Parasportförbund) 

20                        3 000 tkr          1 (maximal nivå, 20% av fördelat stöd) 

 

Summa SDF                                      71 

 

 

Borttaget från 2022: Racerbåt 

 

 

 

 

 

 


