Skolidrottsförbundet – en rörelse i tiden
I maj 2015 antog Riksidrottsmötet en ny strategi för framtidens idrott. Kortfattat innebär den
nya strategin att Svensk Idrott nu ska bli bredare med målet att erbjuda idrott för alla – hela
livet!
Det är en strategi som Skolidrottsförbundet delvis levt och arbetat med under många år.
Genom att erbjuda alla barn och unga en möjlighet att röra på sig med glädje, glöd och
gemenskap som ledord, hoppas vi kunna skapa intresse för livslångt idrottande oavsett om du
siktar på att bli världsmästare eller en glad motionär.
Förbundet ska också självklart fortsätta att arbeta med utbildning av unga ledare och
ungdomsinflytande, två givna områden där vi på olika sätt visat vägen inom idrottsrörelsen.
Något som uppmärksammas alltmer inom hela Svensk idrott.
Denna Verksamhetsinriktning skiljer sig en del från de senaste periodernas. Målet är att den
ska vara mer lättläst och lätt att ta till sig.
Genom relativt öppna skrivningar, ger det såväl förbundsstyrelsen som SDF-styrelserna stor
möjlighet att forma verksamheten efter befintliga resurser. En inriktning ska vara just det, inte
exakt beskriva vad som ska göras. Det är en uppgift som Förbundsmötet ger till styrelse och
kansli som ska sätta mål och ta fram verksamhets- och aktivitetsplaner.
Ett exempel är att vi har ett arbete att göra när det gäller integration och inkludering om vi ska
kunna stå för att vi är öppna för alla barn och unga. I Verksamhetsinriktningen ingår det under
rubriken ”Tillgänglighet”. Men vilka åtgärder som sätts in är upp till förbundsstyrelsen att
besluta, liksom det i SDF är upp till den styrelsen att avgöra vilka insatser den mäktar med.
Förbundsstyrelsen Skolidrottsförbundet

Från triangel till rektangel
Svenska Skolidrottsförbundet är ett av 71 specialidrottsförbund som ingår i
Riksidrottsförbundet (RF). Skolidrottsförbundets mål är att barn och unga ska utvecklas till
självständiga människor genom att de själva får ta plats på såväl föreningsnivå som på central
nivå. För att de ska lyckas erbjuds utbildning i demokrati och ledarskap. Inflytande och
delaktighet ska genomsyra allt vi gör. Vi vill erbjuda en mångfald av tränings- och
tävlingsmöjligheter och genom glädje få individer att stanna och utvecklas inom
föreningslivet i Svensk idrott.
Svensk idrott beslutade vid senaste Riksidrottsmötet (maj 2015) om en strategi som
handlar om att idrottsrörelsen ska bli bättre på att erbjuda idrott i förening hela livet.
Detta symboliserat av att vi går från triangel till rektangel (se bild). Det betyder att
idrottsrörelsen ska bli bredare och bättre på att erbjuda idrott hela livet i förening.
Skolidrottsförbundets roll blir därmed både tydligare och viktigare när det gäller
breddidrott.

Skolidrottsförbundet är ett fleridrottsförbund som inte är begränsat till någon speciell idrott.
Det organiseras av medlemmarna som utövar de idrotts- och friluftsaktiviteter de kommer
överens om. Vi vill erbjuda barn och unga livskvalitet, trivsel, gemenskap, glädje och hälsa
och skapa möjligheter till ungdomsinflytande, föreningsdemokrati och idrott hela livet. Vi vill
med vår verksamhet bidra till bättre folkhälsa. Rent spel på alla plan, i alla sammanhang, är
också en av våra ledstjärnor. Skolidrottsförbundet finns i hela landet och merparten av arbetet
utförs lokalt i våra drygt 1 300 föreningar fördelade på 26 distriktsförbund.
Skolidrottsförbundet lever i nuet, men ser också vikten av att blicka framåt.

Skolidrottsförbundets verksamhetsidé
Därför finns vi till:
Skolidrottsförbundets idé är att få barn och ungdomar att motionera och vara fysiskt aktiva.
Genom intressanta och spännande aktiviteter, nya som mer traditionella, läggs grunden för
god hälsa och demokratiska värderingar. Vårt mål är att det ska leda till att barn och unga
utvecklas till självständiga vuxna.
Våra utbildningar skapar förutsättningar för att till idrottsrörelsen bidra med framtidens
ideella ledare.

Skolidrottsförbundets värdegrund
Vad vi står för:
GLÄDJE, GLÖD OCH GEMENSKAP
Vi vill skapa en positiv och lättillgänglig idrottsmiljö där såväl sociala som kulturella inslag är
en naturlig del av verksamheten.
DEMOKRATI OCH DELAKTIGHET
Skolidrottsförbundet är en demokratisk organisation med en mångfald av medlemmar. Alla är
välkomna och känner sig värdefulla i sin roll som medlemmar eller ledare. Alla som
engagerar sig i våra verksamheter ska känna att de ges möjlighet att vara delaktiga och
inspireras genom att arbeta för och med barn och unga.
ALLAS RÄTT ATT VARA MED
I Skolidrottsförbundets verksamheter är alla välkomna och alla ska behandlas lika.
RENT SPEL
Moral, etik och rent spel ingår i alla sammanhang som naturliga delar i vår verksamhet.

Färdplan 2025
Verksamhetsinriktningen för 2017–2018 tar sin utgångspunkt i Färdplan 2025. Det är ett
visionsdokument som beskriver var Skolidrottsförbundet ska befinna sig 2025. Färdplanen
antogs på förbundsmötet 2014.
För att Färdplan 2025 ska bli verklighet måste alla inom Skolidrottsförbundet dra åt samma
håll och för det krävs en tydlig strategi.
Därför baseras Verksamhetsinriktning 2017–2018 just på Färdplan 2025. Inriktningen ska
peka ut vilka steg vi behöver ta kommande verksamhetsperiod för att komma närmare 2025.
Färdplanen har fem strategiska områden; kännedom, organisation, samverkan, verksamhet
och tillgänglighet. Verksamhetsinriktningen för 2017–2018 fokuserar främst på kännedom,
organisation och tillgänglighet då det ses som de mest angelägna områdena i nuläget.
Färdplan 2025 går att läsa i sin helhet på www.skolidrott.se under Policys och riktlinjer.

Fokusområden 2017–2018
Kännedom
Att öka kännedomen har under flera år varit ett mål. Skolidrottsförbundet är nu mer känt på
nationell nivå, såväl när det gäller inom idrottsrörelsen som utanför, till exempel hos riksdag
och regering.
Även kontakterna med möjliga ekonomiska samarbetspartners har ökat. Nästa steg blir att
sprida kunskapen och kännedomen om förbundet ut i landet till bland andra
kommunföreträdare och skolledare. Det arbetet påbörjas under 2016 genom att besöka minst
tio kommuner och träffa nyckelpersoner, men bör fortsätta även de kommande åren.
Skolidrottsförbundet ska under 2017–2018 ha:
 Informerat och påverkat prioriterade målgrupper på ett modernt och effektivt sätt vad
gäller såväl resurser som resultat. De prioriterade målgrupperna ska ha kunskap om
skolidrottsföreningen och ha fått inspiration att skapa förutsättningar för väl
fungerande skolidrottsföreningar.

Organisation
Under 2015 inleddes projektet Bästa föreningsstödet. Projektet syftar till att skapa en stark
och effektiv organisation som har goda förutsättningar att ge föreningarna det bästa stödet.
Med hjälp av bland annat enkäter, intervjuer och SDF-konferens har förbundet kommit fram
till ett antal förbättringsområden.
Arbetet fortsätter under 2016 med utredning av, och skapande av åtgärder för, identifierade
förbättringsområden. Områden som planeras att ses över är enhetlighet inom förbundet,
ekonomiska styrmedel och gemensamma riktlinjer.
Skolidrottsförbundet ska under 2017–2018 ha:
 Vidtagit åtgärder utifrån utredningar av förbättringsområden inom projektet Bästa
föreningsstödet.

Tillgänglighet
Skolidrottsförbundet strävar efter att erbjuda alla en möjlighet att få idrotta och aktivera sig på
sina egna villkor. Detta innebär att alla delar av förbundets verksamhet ska upplevas som
positiva och utvecklande för deltagarna.
Under 2016 ska förbundet jobba med att göra våra aktiviteter mer attraktiva för att fler ska
lockas och få tillgång till verksamheten, bland annat med fokus på integration och
inkludering.
Skolidrottsförbundet ska under 2017–2018 ha:
 Vidtagit åtgärder för att göra Skolidrottsförbundets aktiviteter mer attraktiva samt ha
verkat för att göra verksamheten bredare och mer välkomnande för alla barn och unga.

Så genomför vi och följer upp förbundsmötets beslut
GENOMFÖRANDE
Med gemensamma krafter ska förbundsstyrelse, distriktsstyrelser och föreningar tillsammans
med tjänstemän nå de mål vi har satt upp för 2017–2018. Vi ska på alla nivåer efter
förbundsmötet arbeta fram verksamhetsplaner med kopplingar till de mål som antagits av
förbundsmötet. Detta kräver insatser utifrån följande ansvarsfördelning:
FÖRBUNDSSTYRELSEN
Har det yttersta ansvaret för att förbundsmötets beslut genomförs och är mellan
förbundsmötena Skolidrottsförbundets högsta beslutande organ.
DISTRIKTSSTYRELSER
Varje distriktsstyrelse ansvarar för att beslut fattade av förbundsstämman och
förbundsstyrelsen efter förmåga verkställs i distriktets verksamhet. Distriktsstyrelsen kallar
till ett möte för att gå igenom besluten som fattades på förbundsmötet 2016. Därefter arbetar
varje distriktsstyrelse aktivt för att besluten ska genomföras och målen nås. Distriktsstyrelsen
ansvarar för att det finns verksamhet på de av förbundsmötet prioriterade områdena.
Distriktsstyrelsen har ett ansvar att hålla sig uppdaterad via exempelvis nyhetsbrev,
www.skolidrott.se och andra sociala medier för att kunna vidarebefordra information till sina
föreningar.

Ekonomiska riktlinjer för 2017–2018












Skolidrottsförbundet redovisade vid utgången av 2015 ett eget kapital om cirka 3,3
miljoner kr.
En betydande del av våra finansieringskällor står Riksidrottsförbundet för genom det
statliga anslaget som delas ut varje år till RF:s 71 medlemsförbund. I det
sammanhanget betonas specialidrottsförbundets nyckelroll när det gäller att omvandla
prioriteringar till praktisk verksamhet. I Skolidrottsförbundets budget 2016 är det
statliga anslaget något högre än 2015. Med tanke på det arbete som hela tiden pågår,
bland annat att fler och fler föreningar lägger in sina medlemmar i IdrottOnline, finns
realistiska förhoppningar att det fortsätter uppåt. Medlemsavgifter är också fortsatt en
stor inkomstkälla till förbundet.
SDF:en finansierar till del sin verksamhet på bidrag från Skolidrottsförbundet centralt.
Detta genom årligt SDF-bidrag, men också genom att söka bidrag för mer specifika
projekt.
Medlemsavgiften till Skolidrottsförbundet är 700 kronor per år och 500 kronor för
föreningar med endast årskurser till och med år 6.
Arbetet fortsätter med att hitta lämpliga ekonomiska partners för att ytterligare stärka
verksamheten.
Förbundsmötet ansvarar för att ta fram en verksamhetsinriktning för perioden 2017–
2018. Förbundsstyrelsen ansvarar för att övergripande budget och ekonomiska beslut
återspeglar antagna mål. Förbundets ekonomiadministratör ansvarar för bokföring och
redovisning.
Ekonomiska medel ska fördelas så att de gör mest nytta kopplat till
Verksamhetsinriktningen.
Verksamhetsplaner med måldokument och strategier ska arbetas fram efter
förbundsmötet, på alla nivåer. För varje strategi ska det finnas en koppling till antagna
fokusområden.

