
RF-SISU Skåne

• 19 st RF-SISU distrikt i Sverige

• 72 st medlemsförbund

• 19 000 idrottsföreningar.

• 3,3 miljoner medlemmar.



Vilka är RF-SISU Skåne och 
vad gör vi?

• Skapa förutsättningar för idrottsrörelsens utvecklingsarbete strategier 
och mål.

• Med bildnings- och utbildningsinsatser bidra till idrottens och individers 
utveckling utifrån behov och förutsättningar.

• Skapa idrottsövergripande mötesplatser.

• Ansvara för att idrottens gemensamma ledarutbildningar erbjuds och 
genomförs.

• Tillhandahålla pedagogiska metoder och utbildningsmaterial 
för bildnings- och utbildningsverksamhet.

• Regionala företrädaren för Riksidrottsförbundet



Vad kan vi hjälpa golfföreningar med?

• Projektstöd

• Anläggningsstöd

• Trygga idrottsmiljöer

• Juridisk hjälp

• Folkbildning

• Utbildning

• Personligt stöd



Projektstöd IF

1. Inkludering av underrepresenterade grupper

Förslag på insatser

• Starta ny idrott/verksamhet

• Öppen idrott

• Utveckla föreningen

• Sociala aktiviteter

• Analysera föreningen med hjälp av Inkluderingsduken -
Inkludering - samtalsunderlag

2. Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Förslag på insatser

• Arbeta med riktlinjer för barn- och ungdomsidrott

• Trygga idrottsmiljöer

• idrottsövergripande utbildningar – Prova fler 
idrotter 

• Jämställd och jämlik förening

• Ungdomsdelaktighet

• Sport fitness (tävlingsfri ungdomsidrott med glädje 
i centrum)

• Försnack (Workshop i träningsgrupper kring 
värdegrunder, attityder, normer m.m.)

Målgrupp
Barn och ungdomar 7–25 år.

https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/globalassets/sisu/generell/inkludering/dokument/rev-21-05-18/5004_sisu_forening_samtalsduk_841x594_korr02.pdf


Skapa trygga
idrottsmiljöer
• Mobbning

• Trakasserier

• Sexuella övergrepp och sexuella trakasserier

• Våld

• Varje avsnitt innehåller:

• Definition

• Hur det uppstår?

• Hur det förebyggs?

• Frågor att fundera över

• Utöver det finns guider till Polisanmälan 
och Socialtjänstanmälan samt checklista och 
handlingsplan.



Projektmedel anläggningsstöd

Följande stöd går att söka inom projektstöd anläggning:

• Stöd till nya idrottsytor, mindre projekt (50% av summan upp till 800 000 kr 
total kostnad)

• Stöd till nya idrottsytor, större projekt (lägre %-sats över 800 000 kr total 
kostnad)

• Stöd till energi- och miljöprojekt

• Stöd till renovering

• Stöd till säkerhetsprojekt

• Stöd till utrustning för Parasport

https://www.rf.se/bidragochstod/Idrottslyftet/stodtillanlaggningarochidrottsmiljoer/stodtillidrottsytormindreprojekt/
https://www.rf.se/bidragochstod/Idrottslyftet/stodtillanlaggningarochidrottsmiljoer/stodtillidrottsytorstorreprojekt/
https://www.rf.se/bidragochstod/Idrottslyftet/stodtillanlaggningarochidrottsmiljoer/stodtillenergi-ochmiljoprojekt/
https://www.rf.se/bidragochstod/Idrottslyftet/stodtillanlaggningarochidrottsmiljoer/stodtillrenoveringsprojekt/
https://www.rf.se/bidragochstod/Idrottslyftet/stodtillanlaggningarochidrottsmiljoer/stodtillsakerhetsprojekt/
https://www.rf.se/bidragochstod/Idrottslyftet/stodtillanlaggningarochidrottsmiljoer/stodtillutrustningforparasport/


Nyheter anläggningsstöd

• Stöd till utrustning för Parasport: Beloppsgränsen för den totala 
investeringskostnaden tas bort och IF kan söka upp till 75 % av projektets totala 
kostnad.

• Inom alla områden ska projekten genomföras inklusive moms med möjligt undantag 
för projekt som sker i samarbete med en kommun i rollen som byggansvarig.

• För större fast utrustning minskas den totala investeringskostnaden till ett halvt 
prisbasbelopp.

• Begreppet energi- och miljökartläggning ändras till energi- och miljörådgivning. 

• Stöd till nya aktivitetsytor, byter rubrik till Stöd till idrottsytor.



Folkbildning

• Det lärande som sker i föreningar (lärgrupper, kurser, utbildningar, clinics etc.)

• Processer

• Egna inspirationsföreläsningar

• De kostnader som uppkommer i föreningars folkbildning kan vi ibland ta om 
föreningen redovisar detta i idrottonline

• Folkbildningsanslaget från regeringen!



Planera resurser

• Pedagogiska hjälpmedel

• Expertmedverkan

• Litteratur

• Studiebesök

• Kost & Logi

• Utbildare

• Föreningen har löpande dialog med RF-SISU konsulenten kring planerade kostnader under året.



Utbildningar
• Föreningsutveckling

• Tränar- och ledarskap

• Administration och IT

• Ekonomi/juridik

• Kost och näringslära

• Idrottspsykologi och mental träning

• Träningslära

• Idrottsskador och rehab

• Kunskaps- och inspirationshöjande utbildningar

Hur utbildar vi?

• Föreningsbeställda utbildningar
• SDF beställda utbildningar
• Kommunbeställda utbildningar
• Regionala utbildningar



Ungdomsinitiativ
• Ungdomarna som söker, inte styrelsen

• 13-21 år

• Satsningen ska syfta till att behålla 
ungdomar i föreningen

• Max 10 000:-

• Inte lika hårda ramar som de andra 
projektstöden

• Lyfta ungdomars medbestämmanderätt



Ungdomsledarnätverket
• Startade upp 2021 med en träff

• 2 Träffar under 2022, första blir 26:e maj

• Ungdomarna bestämmer vad träffarna skall innehålla 
och inriktningen för varje träff

• Ungdomarna i nätverket får möjlighet till utbildning, driva 
projekt, men också stöd i sitt ledaskap.

• Måste inte vara ledare för att gå på träffarna men gärna 
intresserade av det.

• 16-23 år

• Vi behöver er hjälp med marknadsföringen av 
nätverket till era ungdomar


