Verksamhetsinriktning
2022–2023
Denna verksamhetsinriktning för RF-SISU Stockholm utgår från
RF-SISU distriktens basuppdrag samt från Riksidrottsförbundet
och SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsinriktning
som antogs vid Riksidrottsmötet 2021.

RF-SISU Stockholms uppdrag är att stödja, företräda, leda och
samordna idrottsrörelsens gemensamma frågor regionalt och lokalt samt
bidra till idrottens utveckling genom folkbildning och utbildning.

Verksamheten ska utgå från RF och SISU:s verksamhetsidéer, ”Vi bedriver idrott i föreningar för
att må bra, ha roligt och utvecklas under hela livet” samt ”Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap, kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas”.
RF-SISU Stockholm är RF och SISU:s regionala organisering
vilket innebär att vi har två uppdrag, ett idrotts- och ett folkbildningsuppdrag. RF-SISU distriktens uppdrag har inför
2022 förtydligats vilket innebär att RF-SISU Stockholm:
• företräder och samordnar den regionala och lokala
idrottsrörelsen
• stödjer föreningar i sin utveckling
• erbjuder och anordnar folkbildning
• erbjuder och anordnar idrottsövergripande utbildningar
och mötesplatser
• är en resurs till SF:s utveckling av föreningar
• fördelar och följer upp ekonomiskt stöd till föreningar
i linje med idrottsrörelsens målsättningar
Som studieförbund ska distriktet inom ramen för folkbildningsuppdraget även utgå från statens mål och syfte med
folkbildningspolitiken.
Efter två år med restriktioner och påverkan på idrottsrörelsens verksamhet, träning och tävlingar fokuserar vi på idrottsrörelsens återstart. Idrottsrörelsens Strategi 2025 är fortsatt
ett viktigt mål och vision som vi samlat utgår ifrån. Det innebär att de fem utvecklingsresorna fortsatt präglar RF-SISU
Stockholms uppdrag som stödorganisation kommande år.

Utvecklingsresor mot 2025

• En ny syn på träning och tävling
• Den moderna föreningen engagerar
• Inkluderande idrott för alla
• Jämställdhet för en framgångsrik idrott
• Ett stärkt ledarskap

Viktiga områden

RF-SISU Stockholm ser följande områden som
viktiga för att lyfta idrottsrörelsen i Stockholmsdistriktet under 2022-2023.

Tillgången till idrottens anläggningar och andra idrottsmiljöer
Tillgången till idrottsytor för att utöva verksamhet är helt
avgörande för idrottsrörelsens utveckling. I Stockholmsdistriktet har inte nybyggnation skett i takt med befolkningsutvecklingen. I stället har idrottsytor valts bort i samband
med förtätning eller byggnation av nya stadsdelar. RF-SISU
Stockholm ska arbeta för att öka tillgången till idrottsytor
och idrottsmiljöer.
Trygga idrottsmiljöer
Barn har rätt till en trygg och säker miljö när de deltar i
idrottsrörelsen. Vi ska erbjuda en föreningsidrott som välkomnar alla och erbjuder möjlighet att ha roligt, må bra
och utvecklas. RF-SISU Stockholm ska stödja föreningar
att skapa trygga idrottsmiljöer.
Folkbildningen som metod och verktyg
Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är fortsatt en
viktig aktör för föreningar och förbund i utbildnings-,
bildnings- och utvecklingsarbetet. RF-SISU Stockholm ska
erbjuda och anordna folkbildning i föreningar och förbund.
Vi vill genom folkbildning stötta föreningarnas utveckling
samt stimulera ledare och aktivas lärande och bildning. Genom folkbildning stärker vi idrottsrörelsen i vårt distrikt.
Inkluderande idrott för alla
Idrott ska vara till för alla. RF-SISU Stockholm ska arbeta för
att stärka det lokala föreningslivet, bredda utbudet och sänka
trösklarna så att fler med olika bakgrund och förutsättningar
har möjlighet att bli aktiv i idrottsrörelsen. Vi ska fortsätta
vår roll som kompetensstöd för utvecklingen av Parasport.
Stärka idrottsrörelsen
RF-SISU Stockholm ska verka för att idrottsrörelsen får
ett ökat långsiktigt stöd vid återstarten efter pandemin. Vi
ska stötta föreningar i arbetet med att rekrytera och
återrekrytera aktiva och ledare. Under året ska vi
särskilt fokusera på påverkansarbetet inför det
allmänna valet 2022.
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