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INLEDNING 
Det har varit en händelserik och intensiv period sedan senaste förbundsmötet 2020. 
Mycket fokus har tvingats ligga på pandemirelaterade frågor. Vi har haft särskilt fokus på 
att löpande informera medlemmarna, ta fram underlag för och ansökningar till 
Riksidrottsförbundet för olika typer av ekonomiska stöd, samt att ständigt bevaka 
restriktioner för aktiviteter och utbildningsverksamhet. Uppdateringarna av gällande 
riktlinjer och restriktioner för att kunna återgå till Skol-IF-aktiviteter på ett ansvarsfullt sätt 
har också konstant arbetats med i samarbete med Riksidrottsförbundet och andra 
specialidrottsförbund. 
  
Vi har alla under de senaste åren lärt oss att leva med kort framförhållning. Att Corona-
pandemins effekter och konsekvenser är något vi kommer att påverkas av över tid 
framöver är tydligt. Här vill jag säga tack för ert tålamod och flexibilitet! Jag är glad över all 
den kreativitet och initiativförmåga som många visat prov på, allt från arrangerade 
promenadgrupper till digitala tävlingar, ta med er det positiva från pandemin och fortsätt 
utveckla er verksamhet.  
  
Att konsekvenserna på grund av pandemin varit omfattande visas bland annat i resultatet 
av den föreningsgranskning som Riksidrottsstyrelsen ålade förbundet att göra. Under 
granskningen avslutades totalt 347 föreningar antingen genom eget avslut eller genom 
uteslutning på grund av inaktivitet. Idag finns det totalt 621 aktiva föreningar inom 
förbundet och vi ser detta som ett gyllene tillfälle att tillsammans skapa en stabil grund att 
utgå från för den återstart av verksamheten som börjat och pågått sedan restriktionerna 
lättade den 9:e februari 2022. 
  
Skol-IF är en viktig del i många barn och ungas liv (även för en del vuxna). Det är 
rörelseglädje, gemenskap, glädje och så mycket mer. För vissa kan Skol-IF vara en helt 
avgörande frizon i ett annars kaotiskt liv och vardag. 
 
Under de här åren har vi utan tvekan tvingats att tänka i nya banor och hitta nya lösningar, 
för att kunna fortsätta arbeta framåt. Fortsätt med det! Fortsätt vara kreativa och tänka 
stort. Fortsätt dela med er och inspirera varandra. Fortsätt att låta verksamheten bygga 
upp gemenskapen och föreningskänslan. Glöm inte att vi gör stor skillnad för många. 
 
 
Jamie Roshage Spörndli 
Förbundsordförande 
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SAMMANFATTNING 
CORONAPANDEMINS PÅVERKAN 
Ingen kan ha undgått den påverkan som coronapandemin inneburit för vårt samhälle i 
stort. Med sitt intåg i Sverige under våren 2020 ställde den vår tillvaro på ända och det 
sätt vi varit vana vid att umgås och idrotta fick ställas in och ställas om. Efter två år av 
pandemi har vi sett många kreativa och nya sätt att idrotta i förening, hålla möten och 
umgås. Många föreningar, distrikt och även förbundet har påverkats, vilket vi inte heller är 
ensamma om inom idrotten. Riksidrottsförbundet (RF) har kunnat påvisa en kraftig 
nedgång i antalet aktiviteter, vilket också lett till ett stort ekonomiskt stöd från regering och 
riksdag. 
 

NY GENERALSEKRETERARE  
I mitten av 2020 valde generalsekreteraren Mire Åsell att lämna Skolidrottsförbundet. 
Tjänsten utlystes på nytt och i oktober kunde ett nytt namn presenteras som 
generalsekreterare för Skolidrottsförbundet: Jonas Leth. 
  

ORGANISATIONSFÖRÄNDRING 
Under 2019 gjordes en organisationsförändring inom Skolidrottsförbundet. De ändringar 
som gjordes har under 2020 och 2021 fått landa och implementeras även om 
coronapandemin begränsat verksamhetsutvecklarnas fysiska närvaro hos föreningar och 
distrikt. Under sena hösten 2021 skickade förbundsstyrelsen ut en enkät till alla 
medlemmar och medlemsorganisationer inom förbundet, där varje person tillfrågades om 
organisationsförändringen och åsikter kring hur organisationen blivit.  
 

FÖRENINGSKARTLÄGGNING 
RF har under de senaste åren gjort kontinuerliga granskningar med stickprov hos olika 
förbunds medlemsföreningar för att se hur väl föreningarna fungerar och uppfyller sina 
grundläggande kriterier. Våren 2021 stod Skolidrottsförbundet på tur, vilket föranledde ett 
större internt arbete med att se över samtliga medlemsföreningar. Genom att begära in 
årsmöteshandlingar och medlemsförteckningar gjordes en översyn av samtliga av 
förbundets medlemsföreningar. Som konsekvens kom ett större antal föreningar att 
uteslutas. Under hösten 2021 har fokus legat på att hitta en långsiktighet i arbetet med att 
stötta samtliga föreningar på bästa sätt. 
 

  



 
   
 
 
 

 
 
 
 

6 

UTVECKLING  
VERKSAMHETSUTVECKLARNA 
Under 2020 och 2021 har Skolidrottsförbundets nya verksamhetsutvecklare fortsatt sitt 
arbete med att utveckla föreningar och SDF. Det mest centrala arbetet har varit arbete 
med föreningskvalité under 2021. Sedan 2019 har organisationen för 
verksamhetsutveckling utökats med en central verksamhetsutvecklare som ansvarar för 
nationella utvecklingsprocesser. Vid slutet av 2021 fanns en central 
verksamhetsutvecklare och fyra regionala verksamhetsutvecklare anställda på kansliet. 
 

DE FYRA PUNKTERNA 
I Skolidrottsförbundet finns det fyra punkter som kännetecknar en välfungerande 
skolidrottsförening. Under 2020 startade arbetet med en revidering av punkterna i ett 
samarbete mellan förbundskansliet och förbundsstyrelsen. Syftet var främst att anpassa 
formuleringar och ordval till skolidrottsförbundets tonalitet samt göra punkterna tydligare 
sammankopplade med den långsiktiga verksamhetsinriktningen som finns formulerad i 
förbundet.  
 

FÖRENINGSKARTLÄGGNING 
Föreningsgranskning våren 2021 
Med anledning av Riksidrottsförbundets resultat efter den kvalitetskontroll som gjordes av 
Skolidrottsförbundet och dess föreningar i början av 2021, genomförde vi själv en gedigen 
granskning. Under våren 2021, med start 6 april och avslut 4 juni, genomfördes en intern 
kvalitetskontroll av våra samtliga medlemsföreningar. Föreningsgranskningen hade sin 
grund i att komma i personlig kontakt med samtliga föreningar (856 föreningar per den 6 
april 2021), antingen via mail eller telefon, för att få en uppdaterad bild av föreningens 
verksamhet samt uppdaterad kontaktinformation. Föreningarna har kategoriserats utifrån 
följande färger:  

GRÖN  

Aktiv förening. Föreningen har aktiviteter, årsmöte, skriver en verksamhetsberättelse, 
har stadgar, uppdaterat Idrottonline och medlemsregister. Årsmöteshandlingarna 
ska skickas in till Skolidrottsförbundet. 

GUL  Medvetna om medlemskap, vill vara kvar, ej aktiv verksamhet 
ORANGE  Medvetna om medlemskap, endast medlemmar pga tävling 
RÖD  Ej medvetna om medlemskap/ej aktiva och vill avsluta. Medlemskap avslutas. 
VIT Ej kontaktbar förening (även kontaktförsök till skolan) 
BLÅ Kontakt men ej möjligt att kategorisera pga för lite underlag 

 
De föreningar som inte varit kontaktbara efter minst tre kontaktförsök till samtliga angivna 
kontaktadresser i IdrottOnline, har kontaktförsök även gjorts till skolan som går att koppla 
till respektive förening.  
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Utfall efter föreningsgranskning 
Efter slutförd föreningsgranskning med uppnått mål, 4 juni, var resultatet följande: 

 
Statistiken utgår från föreningsantalet per den 6 april 2021, 856 föreningar.  
167 gröna föreningar 20%  
268 gula föreningar 31%  
124 orangea föreningar 14% 
188 röda föreningar 22 % 
68 vita föreningar 8 % 
45 blå föreningar, 5 %  
 
Medlemskapet avslutades för de föreningar som kategoriserades som röda. De vita 
föreningarna svarade ej på flertalet kontaktförsök till varken kontaktpersoner på 
IdrottOnline eller när kontakt togs med skolan. 
Med de blå föreningarna skedde en kontakt men korrekt färgkodning kunde inte göras på 
föreningen av olika anledningar ex. att kontakt ej var med ansvarig för skol-IF utan annan 
person som inte kunde svara för föreningen.  
Samtliga gröna föreningar inkom med majoriteten av efterfrågade handlingar: 

- Årsmöteshandlingar 2021: 
o Årsmötesprotokoll 
o Verksamhetsberättelse 
o Resultat – och balansräkning 
o Revisionsberättelse 

- Stadgar 
- Medlemsförteckning 

Fortsatt föreningskartläggning 
För att säkerställa att liknande situation inte upprepas har Skolidrottsförbundets regionala 
verksamhetsutvecklare fortsatt jobba med föreningsutveckling utifrån de 
färgkategoriseringar som togs fram under vårens arbete. Föreningsutveckling och nära 
föreningskontakt har varit ett än högre prioriterat arbetsområde för 
verksamhetsutvecklarna än vad det tidigare varit. I det interna målarbetet för 
Skolidrottsförbundet har också stor vikt legat i att bibehålla och utveckla föreningskvalitén, 
vilket har speglats i de beslut om mål som tagits under hösten. 
 
Under hösten 2021 har arbetet med föreningskontakt fortsatt, där fokus legat på att bygga 
kontakt med och stötta de föreningar vars verksamhet på olika sätt haltat. Många har, i 
samband med att pandemins restriktioner släppt, naturligt återgått till ordinarie 
verksamhet. Dessvärre har dock vissa föreningar avslutats under hösten, alternativt 
avslutat sitt medlemskap i väntan på större engagemang. 
 

GRÖN
20%

GUL
31%ORANGE

14%

RÖD
22%

VIT
8%
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Årlig föreningscheck-in 
Som en del i det långsiktiga arbetet med stöttning av våra medlemsföreningar har tanken 
om en check-in slagit rot. En process är startad där tanken grundar sig i att förenkla för 
föreningarna att inkomma med årsmöteshandlingar, men också för att få en 
temperaturmätare i allmänhet på samtliga föreningar. För detta har en kartläggning gjorts 
över vad som ska innefattas i en sådan check-in. Det har också undersökts olika digitala 
verktyg för att bygga plattformen på.  
 

UTVECKLING AV FÖRBUNDSMÖTET 
Under tidigare förbundsmöten har utvärderingar visat att det varit svårt att följa med under 
mötets gång samt förstå vad varje del under mötet innebär, framför allt som ung och/eller 
ny i Skolidrottsförbundet. Det har under tidigare förbundsmöten även varit låg andel 
deltagande ombud och bland de deltagande ombunden har det dessutom varit låg andel 
unga som deltagit på mötet. Ännu lägre har andelen unga röster i diskussioner och samtal 
varit. 
 
Inför förbundsmötet 2020 gjordes det en satsning för att skapa ett mer attraktivt 
förbundsmöte som ses som en självklar mötesplats för förbundsaktiva och på så sätt öka 
andelen deltagande ombud. Satsningen inför förbundsmötet 2020 gjordes också för att 
skapa ett mer ungdomligt och pedagogiskt förbundsmöte.  
 
På grund av coronapandemin behövde tyvärr förbundsmötet 2020 ställas om till digitalt 
och planerade satsningar för att utveckla förbundsmötet har tagits vidare till fysiskt 
förbundsmöte 2022 istället. Utvärderingar från digitalt förbundsmöte 2020 visar dock att 
majoriteten av deltagande åhörare och ombud tyckte det var lätt att följa med i mötet, 
förstod vad det togs beslut om och upplevde det digitala mötet som förväntat alternativt 
bättre.  
 

PROJEKTSTÖD IF 
Det tidigare Idrottslyftet bytte namn 2020 till Projektstöd IF. Förutom namnet så ändrades 
parametrarna som summan baserar sig på. Denna ändring har lett till en ökning i 
ekonomiska stöd till våra föreningar. Totala summan pengar Skolidrottsförbundet har 
tillgått 2020–2021 är 2 920 000 kr. 
 
Under perioden har Projektstöd IF riktat sig till målgruppen 14–25 år, vilket har påverkat 
hur förbundet har kunnat stötta föreningar med medlemmar upp till 13 år. Efter konstanta 
påtryckningar från Skolidrottsförbundet valde Riksidrottsförbundet att ändra riktlinjerna för 
Projektstöd IF att även inkludera åldrarna 7–13 år. 
 
Förutom Projektstöd IF har även ekonomiska medel för föreningar fördelats för att 
underlätta för verksamhet under coronapandemin samt för att skapa förutsättningar för 
återstart av verksamhet. Dessa stöd har varit Under corona (1 000 000 kr) och 
Återstartsstöd (1 960 000 kr för 2021–2022). 
 

UTVECKLINGSSTÖD 
Utvecklingsstödet sjösattes 2020 och är ett sökbart bidrag för SDF:en. Utvecklingsstödet 
finns för att ge SDF:en möjlighet att utveckla och hitta nya sätt för hur de jobbar med 
frågorna inom sin uppdragsbeskrivning. 
 
Basen för utvecklingsstödet är medlemsintäkter där 20 procent går till utvecklingsstödet 
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(60 procent används till SDF-bidraget, 20 procent används till försäkringspremier). 
  
Beviljade projektansökningar Utvecklingsstödet 
 
2020 
SDF   Projekt     Stöd 
Södermanland  Utveckling av kurser, arrangemang   45 000 
Dalarna   Ungdomsgruppen    10 000 
Dalarna   Återträff 2020    10 000 
Kronoberg   Vuxenstödsträff    30 000 
Stockholm   Stockholm 2.0   60 000 
Medelpad  Utveckla årsmöte   15 000 
Medelpad   Utveckla ungdomsgruppen  20 000 
Jönköping  Utbilda och utveckla   30 000 
Jönköping  Bättre Skol-if i Jönköping   30 000 
Skåne  Manual föreningsutvecklare  15 000 
Skåne  Ungdomsgruppen i tre steg  30 000 
Skåne  Dialogforum     30 000 
  
2021 
År 2021 delades utvecklingsstödet ut höst och vår pga resterande medel när vårens 
ansökningar sammanställdes. 
 
Utvecklingsstöd våren 
SDF  Projekt    Stöd 
Skåne   Utbildning för yngre ledare   25 000 
Skåne  Kommunikationsutveckling   25 000 
Dalarna  STARK    25 000 
Medelpad  Utbildning för 12-åringar   20 000 
Jämtland/ Härjedalen Nytt årsmöte    20 000 
  
Utvecklingsstöd hösten 
SDF  Projekt    Stöd 
Skåne  Större föreningsträff   25 000 
Skåne  Hyllning till unga ledare   25 000 
Sörmland  Domarkris    25 000 
Sörmland  Allas fritid lika viktig   25 000  
Dalarna  Nystart ungdomsgrupp   25 000 
 

DIGITALISERING AV UNGA LEDER UNGA 
I september 2020 lanserades Skolidrottsförbundets digitala utbildningsplattform. Syftet 
och målet med denna plattform är att alla medlemmar inom förbundet ska ges samma 
möjlighet till ständig utveckling genom relevant, intressant och kostnadsfri utbildning – 
oavsett vart i landet man befinner sig.  
 
Den digitala plattformen lanserades med totalt fem utbildningar. En för vuxenstöd, en för 
medlemmar, en för aktivitetsledare och två för styrelser. Samtliga med störst fokus på 
inkluderande förening och ledarskap. Med undantag för vuxenstödsutbildningen som 
genomförs enskilt så är tanken med utbildningarna att de genomförs i grupp framför en 
helskärm. Utbildningarna är mellan 2–5 timmar långa och ingen utbildare från förbundet 
behövs.  
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Under hösten 2021 påbörjades arbetet med att producera nya utbildningar till den digitala 
utbildningsplattformen.  
 

NY UTBILDNINGSSTRUKTUR 
Samtidigt som den nya digitala utbildningsplattformen lanserades började också en ny 
utbildningsstruktur i stort inom förbundet att gälla. Den förändring som sker i stora drag 
handlar bland annat om att utbildare numera inte behöver certifiera sig, men följa tydliga 
handledningar och innehållsmallar på sina utbildningar. Den gamla boken Unga Leder 
Unga används inte längre inom förbundet, men dess innehåll har använts som inspiration 
vid framtagning av de nya innehållsramarna.  
 
Vidare innebär den nya strukturen att Skolidrottsförbundets utbildningsverksamhet består 
av följande.  
 

- Digitala utbildningsplattformen  
- Fysiska fördjupningsutbildningar på distriktsnivå  
- Regionala fysiska fördjupningsutbildningar 
- Ledarskapsprogrammet  
- Externa utbildningar 

 

KOMPENSATIONS- OCH ÅTERSTARTSSTÖD 
Kompensationsstöd 
RF har sedan mars 2020 haft en särskild arbetsgrupp för stöd och rådgivning till 
specialidrottsförbunden gällande coronakrisens påverkan på idrottsrörelsen. RF har 
kontinuerlig dialog med regeringen, Folkhälsomyndigheten, Polismyndigheten med flera 
om ekonomiskt stöd och om hur idrottsrörelsen påverkas av olika restriktioner. 
 
Kompensationsstödet har i olika omgångar varit sökbart och riktat sig till de föreningar 
som genomfört eller skulle genomfört större evenemang som cuper och motionslopp och 
på grund av inställda arrangemang åsamkats ekonomisk skada. 
 
Skolidrottsförbundet har haft två föreningar vilka har beviljats kompensationsstöd. 
 
Återstartsstöd 
Riksidrottsförbundet har under 2021 beviljats 1,955 miljarder kronor i extra anslag för att 
"mildra negativa ekonomiska konsekvenser av covid-19 för idrottsverksamhet i hela 
landet, underlätta uppstart av verksamhet och bidra till en jämställd och jämlik 
idrottsverksamhet". Av dessa pengar har minst 420 miljoner kronor (mkr) öronmärkts för 
att underlätta uppstart av verksamhet. Riksidrottsstyrelsen (RS) har vid två tillfällen fattat 
övergripande bidragsbeslut avseende återstartsstöd. Dels vid sitt möte 23 juni då 220 mkr 
fördelades till samtliga RF:s 72 medlemsförbund (SF), dels 1 december då ytterligare 400 
mkr beslutades att användas. 
 
Syftet generellt är att stimulera en uppstart av verksamhet efter coronapandemins 
effekter, vilket innebär att stödet ska säkerställa att idrottsrörelsen ges möjlighet att 
rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar. 
 
I dessa två omgångar av återstartsstöd har Skolidrottsförbundet har beviljats totalt 
återstartsstöd om 6,4 miljoner kronor för 2021–2023. Återstartsstödet ska ses som ett 
framåtriktat stöd som ska bidra till att förbundet står sig fortsatt stark efter att pandemin 
släppt sitt tag. Det ska inte förväxlas med kompensationsstödet då återstartsstödet inte 
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syftar till att ekonomiskt kompensera föreningar och förbund för negativa ekonomiska 
konsekvenser som uppstått. Detta stöd tar sin utgångspunkt i att verksamheter behöver få 
en uppstart, återstart, omstart eller nystart med sikte på den idrottsliga verksamheten. 
 
Fördelningen av förbundets återstartsstöd har gått främst till SDF och föreningar, där SDF 
har kunnat söka direkt från förbundet i ett utskickat formulär medan föreningar har kunnat 
söka i IdrottOnline. 
 
Totalt har nio SDF sökt och beviljats stöd från återstartsstödet, samt 44 föreningar sökt 
varav 41 föreningar beviljats under 2021. 
 

DEMOKRATIPROJEKTET 
Under 2020–2021 har Skolidrottsförbundet genomfört ett utvecklingsprojekt med fokus på 
interndemokrati med hjälp av projektmedel från RF. Målet med projektet var att unga ska 
få kunskap, förutsättningar och trygghet att ta makten i skolidrottens demokratiska forum. 
Detta övergripande mål delades sedan upp i följande tre delmål.  
 
1. Stötta föreningar och specialidrottsdistriktsförbund i att skapa attraktivare årsmöten   
2. Stötta föreningarna i syfte att öka medlemsdemokratin mellan årsmötena  
3. Genomföra tillgängliga och ungdomliga förbundsmöten 
 
Projektet har genomförts enligt plan, målen har uppnåtts och de är främst genom följande 
aktiviteter:   
 

- Framtagning av en guide på hemsidan som gör det enklare för både 
medlemmar och vuxenstöd att driva sin egen förening och förstå sina 
möjligheter att påverka.  
- Framtagning av en digital årsmötesguide för att underlätta planerandet och 
genomförandet av fysiska årsmöten.  
- Framtagning av en digital guide för digitala årsmöten, för att underlätta 
planerandet och genomförandet av fysiska årsmöten. 
- Påbörjad produktion av digital utbildning med fokus på demokrati och 
medlemsinflytande.  
- Formulering av riktlinjer för ungdoms- och medlemsinflytande inom 
förbundet.  
- Utveckling och formulering av riktlinjer för genomförande av ungdomsträffar 
i anslutning till förbundsmötet.  
- Framtagning av check- och tipslista för medlemsinflytande och inkludering 
vid årsmöten på både central och distriktsnivå.   

 
Stora guiden för Skol-IF 
Inom ramen för demokratiprojektet har hela förbundskansliet involverats i att ta fram en ny 
samlingssida för vad behövs för att driva en Skol-IF. Syftet och målet med denna 
förändring är att det i fortsättningen ska vara lättare att få en överblick kring vad som 
behöver göras inom en förening och styrelse. Guiden innehåller tips, mallar och 
information inom följande delar:  
 

- Löpande administration 
- Utbildning 
- Arrangera tävlingar 
- Arrangera aktiviteter 
- Årsmötet 
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- Stöd att få 
- Ekonomiskt stöd 
- För vuxenstöd 
- Avsluta eller starta förening 

 

TRYGGARE SKOL-IF 
2020–2021 har förbundet tagit fram en krisorganisation med tillhörande rutiner. Dessa 
finns tillgängliga på förbundets hemsida. 
 
Skolidrottsförbundets Krisorganisation finns att nå i första hand via info@skolidrott.se och 
i andra hand via 08-699 65 01 på vardagar klockan 8–16. Om du inte vill kontakta 
Krisorganisationen på förbundet kan du använda Riksidrottsförbundets Visselblåsartjänst. 
 
Framtagande av en utbildning kring att skapa trygga miljöer har påbörjats. Arbetet med att 
skapa tryggare skol-IF-miljöer är ett så kallat SF-stödsprojekt, där Skolidrottsförbundet 
blivit beviljade pengar från RF för arbetet. 
 

LEDARSKAPSPROGRAMMET 
En del i Skolidrottsförbundets strategi och mål kring att vara idrottens ledande ledarskola 
är att genomföra Ledarskapsprogrammet varje år. Syftet med denna utbildning är att ge 
en liten grupp unga personer inom förbundet möjlighet att utveckla sitt inkluderande och 
personliga ledarskap på djupet. För att ha möjlighet att delta på Ledarskapsprogrammet 
behöver man vara aktiv i en styrelse eller arbetsgrupp på distrikts- eller nationell nivå inom 
Skolidrottsförbundet.  
 
Ledarskapsprogrammet pågår under ungefär ett läsårs tid och man ses i regel vid fyra 
tillfällen under denna period. Träffarna kan vara både fysiska och digitala. Formatet på 
utbildningen består av både föreläsningar, interaktiva arbetspass, gruppdiskussioner och 
individuella reflektioner.  
 
Ledarskapsprogrammet gjorde under 2019–2020 en paus på grund av coronapandemin 
men gjorde comeback hösten 2021. Programmet har under denna senaste omgång haft 
fokus på inkludering, projektledning, ungas inflytande och makt samt idrottens 
organisation. Ledarskapsprogrammet 21/22 har tio deltagare från sex olika distrikt. 
 

UTVECKLINGSGRUPPER 
För att ha en så tydlig verksamhetsidé och målbild kring att unga leder rörelsen som 
Skolidrottsförbundet har, har vi i dagsläget väldigt få unga engagerade på högre eller 
annan organisatorisk nivå än i en skolidrottsförening. Få av distrikten jobbar aktivt för att 
bevara och inspirera unga engagerade inom organisationen och skapa platser för unga att 
kunna och vilja fortsatt engagera sig. Det är dessutom en tydlig avsaknad av röd tråd 
genom Skolidrottsförbundets organisationskarta. 
  
Ett steg för att få Skolidrottsförbundet till att vara idrottens ledande barn- och 
ungdomsorganisation, att få unga engagerade på olika nivåer inom förbundet och se till 
att det är unga som leder rörelsen är att inspirera unga till att engagera sig vidare. Ett sätt 
att göra det kan vara att samla en grupp engagerade unga för att jobba med deras 
vidareutveckling, både på personligt plan och inom förbundet.  
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Skolidrottsförbundet i Skåne startade i augusti 2021 upp sitt Arvsfondsprojekt Ledare i 
rörelse som syftar till att lyfta ungas röster och skapa former där de kan få ökat inflytande i 
idrottsrörelsen och stärka sina positioner. Målet med projektet är att ta fram en 
arbetsmetod med mål att skapa en verksamhet som riktar sig till före detta ledare som vill 
fortsätta engagera sig inom förbundet. Målet med projektet är också att metod och 
arbetssätt ska spridas inom såväl Skolidrottsförbundet som inom övriga idrotter.  
 
Ur ett nationellt perspektiv tillsattes en tjänst på förbundskansliet från och med augusti 
2021 som jobbar med att öka ungas engagemang inom hela Skolidrottsförbundet samt 
tydliggöra och utveckla förbundets organisationskarta. Ett fokusområde i tjänsten är att 
sprida konceptet med utvecklingsgrupper från Skånes Arvsfondsprojekt i våra övriga 
distrikt. Arbetet startades upp under hösten 2021 genom dialog med några få utvalda SDF 
för att lägga plan framåt.  
 

SKOLJOGGEN 
Skoljoggen är Sveriges största rörelsefest för barn och unga där alla tar sig fram i sin 
egen takt, rullandes, krypandes, hoppandes, springandes eller gåendes. 
 

 
Deltagare i Skoljoggen 2021 

 
Det är Skolidrottsförbundets enda satsning som inte bara vänder sig till medlemmar 
eftersom alla skolor i landet är välkomna att delta.  Skolorna arrangerar Skoljoggen själva 
och deltagandet är helt kostnadsfritt. 
 
Skoljoggen har 2021 haft 1193 skolor som genomfört arrangemanget, vilket var en 
ökning jämfört med 2020 när 1165 skolor deltog. Totalt 255 702 barn har deltagit 
och sprungit/gått/hoppat fram år 2021. 2020 deltog sammanlagt 255 218 barn. 
 
I samband med Skoljoggen 2020 och 2021 hade Skolidrottsförbundet större och mindre 
samarbeten med en rad olika organisationer med syftet att ge våra deltagande skolor 
bästa möjliga upplevelse. Bland annat Generation Pep, Lilla Aktuellt, Friidrottsförbundet, 
Sporrong och Martin&Cervera. 
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SPRINGSLANTEN 
I samband med Skoljoggen samlas årligen en frivillig Springslant in bland deltagande 
elever, skolpersonal, föräldrar och andra som engageras i insamlingen. Springslanten går 
till en förmånstagare och 2017–2021 har Clowner utan Gränser varit förbundets 
förmånstagare. 75 % av den insamlade summan går till förmånstagaren, resterande bidrar 
till Skolidrottsförbundets verksamhet. 
 
År 2020 fick Clowner utan gränser 421 811 kr genom Springslanten. År 2021 fick Clowner 
utan gränser 465 935 kr genom Springslanten, vilket är en ökning på 44 125 kr från år 
2020. 
 
2021 års insamling slutade på 621 247 kronor. 2020 års insamling slutade på 562 414,87 
kr. Vi har tidigare sett att den insamlade summan genomgående har minskat genom åren, 
men 2021 ökade alltså den insamlade summan från föregående år med 58 832 kr. 
 

FÖRMÅNSTAGARE: CLOWNER UTAN GRÄNSER 
Clowner utan Gränser är en ideell organisation som arbetar för att sprida skratt, hopp och 
drömmar till barn som lever i extrem utsatthet. Sedan starten 1996 har Clowner utan 
Gränsers artister mött och skrattat med över en och en halv miljon barn världen över. 
 
Varje år skickar Clowner utan Gränser professionella och erfarna clowner, cirkusartister 
och musiker till världens värst drabbade platser för att genom psykosocialt arbete frigöra 
livskraft och stärka självkänslan hos de barn och unga som behöver det allra mest. 
 

 
Två clowner gästade Lorenborgsskolan i Malmö under Skoljoggen 2021 
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Andra organisationer gör så att människor överlever. Clowner utan Gränser får 
människor att börja leva igen. 
 
2021 var temat För flickor i Indiens mest utsatta områden och på Skolidrottsförbundets 
hemsida har du under året kunnat läsa om vad det innebär och hur Clowner utan gränser 
arbetar. 
 

VI ÄR VINNARE 
2021 togs det fram en officiell Skoljoggen-låt, efter initiativ från den centrala 
verksamhetsutvecklaren Malin Bölander som ansåg att det, förutom att det skulle vara 
roligt för skolorna, skulle kunna skapa en bättre igenkänningsfaktor. Malin kontaktade 
artisten Sami Rekik och låten ”Vi är vinnare” växte fram. Låten spred glädje bland 
deltagare och fungerade på många håll som en perfekt uppvärmningslåt. Låten finns 
numera på Spotify.  

 
Skolidrottsförbundets centrala verksamhetsutvecklare Malin Bölander tillsammans med artisten Sami under Skoljoggen 
2021 
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UTBILDNINGSVERKSAMHET 
UTBILDNINGSSTATISTIK FRÅN 
UTBILDNINGSMODULEN & IDROTTONLINE 
 
År Antal deltagare Antal utbildningar Varav digitala utb 
2020 1498  106  52 
2021 1687  114  89 
 
Antal deltagare och utbildningar uppdelade på SDF  
 
SDF  Utb. 2020 Delt. 2020 Utb. 2021 Delt. 2021 
Bohuslän-Dals 1 6 0 0 
Centralt  4 69 2 7 
Dalarna  5 46 17 245 
Gästrikland  1 4 0 0 
Göteborg  1 8 3 21 
Hälsingland  1 4 0 0 
Jämtland-Härjedalen 1 5 5 43 
Jönköping  3 11 7 66 
Kalmar Län  0 0 5 24 
Kronoberg  6 77 7 77 
Medelpad  6 67 12 84 
Skåne  60 1013 31 776 
Stockholm  3 13 15 128 
Södermanland 12 148 4 156 
Värmland  0 0 1 15 
Västergötland 2 27 1 1 
Ångermanland 0 0 2 16 
Östergötland  0 0 2 28 
 
Förtydligande: Detta är alltså inom vilket distrikt som utbildningarna har genomförts, det 
betyder nödvändigtvis inte att distriktet har varit arrangör av samtliga utbildningar. Detta 
eftersom föreningarna sedan september 2020 kan genomföra utbildningar på egen hand 
på förbundets digitala utbildningsplattform.  
 

NYA SÄTT ATT TÄVLA 
Rörelseglädje, breddaktiviteter och inkludering är de ledord som styr Skolidrottsförbundets 
syn på aktiviteter och tävlingar. Vi kallar det ”Nya sätt att tävla”. Kansliet har arbetat 
löpande med att utveckla och komplettera avsnittet ”Nya sätt att tävla” på hemsidan och 
informerat och stöttat SDF och Skol-IF i planering och genomförande av aktiviteter och 
tävlingar med fokus på nämnda ledord. 
 
För ytterligare inspiration har flera goda exempel på ”Nya sätt att tävla” lyfts i artiklar som 
publicerats på hemsidan och i sociala medier. Exempelvis hur Myrvikens Skol-IF i 
Jämtland tänkte nytt och arrangerade DM i sledcross för att locka nya grupper av 
ungdomar, de som normalt väljer bort de mer traditionella sporterna. 
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DM i sledcross arrangerat av Myrvikens Skol-IF 
 
– Eftersom sporten är ny för de flesta är alla nybörjare med samma förutsättningar och 
nivå. Då hamnar inte fokus på de bästa, då handlar det mer om att ha en kul dag 
tillsammans i backen, säger Jan Magnusson vuxenstöd i Myrvikens Skol-IF. 
 

INTERNATIONELL VERKSAMHET 
MEDLEMSKAP I ISF 
Skolidrottens internationella paraplyorganisation heter International School Sport 
Federation, ISF. Organisationen är erkänd av den internationella olympiska kommitteen 
och driver frågan om utbildning genom idrott. ISF arrangerar internationella tävlingar, så 
kallade Skol-VM. ISF har 122 medlemsorganisationer världen över och 
Skolidrottsförbundet representerar Sverige. 
 

SKOL-VM 
Som medlem i ISF får våra svenska Skol-IF möjlighet att vara med i internationella 
tävlingar över hela världen. Tävlingarna är för ungdomar som går i åk 9 i grundskolan och 
i åk 1–2 på gymnasiet. Ålder kan variera beroende vilken tävlingsidrott man deltar i. 
 
ISF:s ambition har alltid varit att alla Skol-VM tävlingar sker i en Fairplay-anda och att 
gemenskap och att knyta nya kontakter och få vänner för livet är lika viktiga som att uppnå 
bra tävlingsresultat, därför har man vid varje tävlingsarrangemang en kulturdag som 
genomsyras av Friendship-aktiviteter.  
 
Skolorna som deltar står för alla kostnader själva, som har med Skol-VM att göra; resor, 
uppehälle, avgifter, etc. Ett styrelsebeslut som gäller i fortsättningen är att alla som vill 
delta måste även ha med en egen överledare och stå för dennes kostnad. 
Skolidrottsförbundet står bara för medlemsavgiften till ISF. 
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Följande mästerskap var Skolidrottsförbundet representerade under: 
 
2021: 
I Skol-VM i handboll 27 november till 4 december representerades Skolidrottsförbundet 
och Sverige genom Kitas Skol-IF, som kammade hem en femteplacering.  
 
I samarbete med Svenska E-sportsförbundet SESF skickades ett lag för deltagande i 
Skol-VM i E-sport 27 november till 1 december. Laget placerade sig på en andraplats.  
 

KOMMUNIKATION 
Det övergripande syftet med Skolidrottsförbundets kommunikationsarbete är att tydliggöra 
förbundets verksamhetsidé och kärnvärde och förbundets positionering är att vara ett 
förbund för och av unga med fokus på breddverksamhet. 
 

 
De övergripande målen med Skolidrottsförbundets kommunikationsarbete. 
 

VARUMÄRKESPROCESS 
Att bygga ett varumärke är inte ett avgränsat projekt utan något vi gör hela tiden. Ett 
varumärke består av tre delar: 

- Vår identitet är hur vi verkligen är och vad vi faktiskt gör. 
- Vår profil är hur vi gärna vill framstå och hur vi pratar om oss själva. 
- Vår image är hur andra verkligen uppfattar oss. 

Dessa tre delar är sammanlänkade och skapar helheten för ett varumärke.  
 
Tillsammans med företaget Håkanson United har en stor översyn av Skolidrottsförbundets 
varumärke och grafisk profil gjorts med syfte att paketera verksamhetsidén gentemot 
externa aktörer. 
 
Under 2020–2021 har Skolidrottsförbundet genomfört flera undersökningar för att veta hur 
arbetet framåt för att utveckla varumärket. Den största och mest centrala undersökningen 
som genomfördes under 2020–2021 beställdes och utfördes av Ungdomsbarometern. 
Målet har varit att få veta hur medlemmar mellan 13–19 år uppfattar Skolidrottsförbundet 
och våra Skol-IF. Syftet med undersökningarna var att se om det arbete som 
Skolidrottsförbundet gör matchar medlemmarnas uppfattningar av förbundet, för att kunna 
se över hur förbundet kan utveckla sitt varumärke. 
 
Slutsatsen av undersökningarna var att ord som ”Gemenskap”, ”Roligt” och ”Rörelse” 
används av både förbundet och medlemmarna för att beskriva Skol-IF. Däremot har 
förbundets mest centrala ord ”av unga, för unga” tillsammans med liknande ord som ”på 
ungas villkor”, relativt låg samstämmighet. 
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Ord som Skolidrottsförbundets medlemmar förknippar med Skol-IF 
 
Oavsett hur arbete i en framtida handlingsplan går till är det viktigt att samtalet om 
Skolidrottsförbundets varumärke är levande.  
 

NY GRAFISK PROFIL 
Under 2020 och 2021 har ett stort arbete gjorts för att ta fram och implementera en ny 
grafisk profil. Tanken har varit att sammansvetsa vårt varumärke och göra det ännu 
tydligare. Arbetet har gjorts tillsammans med företaget Håkanson United. 
 

KOMMUNIKATIONSMEDEL 
Hemsida 
 

 
Skolidrottsförbundets förstasida – www.skolidrott.se, anpassad efter den uppdaterade grafiska profilen. 
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Under våren 2020 lanserade Skolidrottsförbundet en ny hemsida som hösten 2021 
uppdaterades. Ett stort arbete har lagts av förbundskansliets personal för att fylla 
hemsidan med relevanta texter och information.  
 
Skolidrottsförbundets hemsida ska fungera som en portal för både nya och redan 
befintliga skolidrottsföreningar. Meningen med hemsidan är att det ska finnas information 
om förbundets verksamhet men även inspirerande verksamhetsidéer och nyheter om vad 
som händer i förbundet. Besökare ska uppleva att webbplatsen är användarvänlig, 
tilltalande och att alla förbundets intressenter hittar det de söker. 
 
Sociala medier 
Syftet med förbundets plattformar för sociala medier är att visa upp en blandning av nyttig 
information och material med syfte att inspirera och sammanföra rörelsen. De senaste 
åren har låg fokus legat på våra sociala medier.  
 
De primära sociala medier som förbundet använder är: 
 
Facebook 
https://www.facebook.com/skolidrott/  
3254 följare.  
 
Instagram 
@skolidrottsforbundet - https://www.instagram.com/skolidrottsforbundet/   
1134 följare. 
 
Månadsbrev 
Under 2020 och 2021 har förbundet varje månad skickat ut digitala månadsbrev med 
både nyheter och inspiration, enligt följande rutiner: 
 

– Månadsbrev för Skol-IF, den 1:a varje månad. 
– Månadsbrev för SDF, den 15:e varje månad. 
– Månadsbrev för Skoljoggen, den 25:e varje månad. 

 

ORGANISATION 
FÖRBUNDSSTYRELSE 
Innan förbundsmötet 2020 (verksamhetsår 2018–2019) 
Ordförande: 
Jamie Roshage Spörndli 
 
Ledamöter: 
Daniel Kåreda (vice ordförande) 
Erika Örjes  
Marcus Landestål Grapne 
Markus Ahlgren 
Jenny Claesson 
Åsa Edlund 
 
Suppleanter: 
Djanet Beraki (avgick 2019-04-11 efter att ha blivit anställd på förbundskansliet) 
Henrik Ahl 
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Efter förbundsmötet 2020 
Förbundsstyrelsen har under verksamhetsåret 2020–2021 bestått av: 
 
Ordförande: 
Jamie Roshage Spörndli 
 
Ledamöter: 
Daniel Kåreda (vice ordförande) 
Hampus Dahlström (avgick under hösten 2020) 
Jenny Knookala (vald till förbundsmötet 2024) 
Mirza Basic (vald till förbundsmötet 2024) 
Karolin Holmberg 
Åsa Edlund 
Markus Ahlgren 
Jenny Claesson 
 

REVISORER 
Under förbundsmötet 2020 valdes Tommy Nilsson och Madeleine Beijer från 
revisionsbyrån Revideco till Skolidrottsförbundets revisorer. Således har Tommy Nilsson 
& Madeleine Beijer granskat verksamhet och ekonomi under 2020 och 2021. 
 

KANSLIET 
Kansliet har under 2020 och 2021 bestått av följande anställda personer: 
 
2020 
Generalsekreterare: 
Mire Åsell (t.o.m. 2020-05-31) 
Jonas Leth (f.o.m. 2020-10-01) 
 
Projektledare: 
Louise Hagström 
Thekla Hall (f.o.m. 2021-08-01) 
 
Verksamhetsutvecklare: 
Djanet Beraki  
Ella Spira (f.o.m. 2021-08-16) 
Hanne Liljeholm  
Malin Bölander   
Jasmin Krohn  
Thekla Hall (t.o.m. 2021-07-31) 
 
Kommunikatör: 
Mattias Wihlgaard 
 
2021 
Generalsekreterare: 
Jonas Leth 
 
Projektledare: 
Louise Hagström 
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Thekla Hall (f.o.m. 2021-08-01) 
 
Verksamhetsutvecklare: 
Djanet Beraki  
Ella Spira (f.o.m. 2021-08-16) 
Hanne Liljeholm  
Malin Bölander   
Jasmin Krohn  
Thekla Hall (t.o.m. 2021-07-31) 
 
Kommunikatör: 
Mattias Wihlgaard 
 

SDF 
Skolidrottsförbundet har under 2020–2021 delats in i 25 respektive 24 olika 
Specialdistriktsförbund (SDF). SDF:en är förbundets förlängda arm ut till föreningarna, där 
deras tre främsta uppdrag är att utbilda, företräda och leda för att gynna de föreningar 
som geografiskt verkar inom SDF:ets gränser. 
 
Under 2020–2021 har Skolidrottsförbundet delats in i följande SDF: 

• Skolidrottsförbundet i Blekinge (tidigare Blekinges Skolidrottsförbund) 
• Bohuslän-Dals Skolidrottsförbund 
• Dalarnas Skolidrottsförbund 
• Gotlands Skolidrottsförbund 
• Gästriklands Skolidrottsförbund 
• Skolidrottsförbundet i Göteborg (tidigare Göteborgs Skolidrottsförbund) 
• Hallands Skolidrottsförbund 
• Hälsinglands Skolidrottsförbund 
• Jämtland-Härjedalens Skolidrottsförbund 
• Skolidrottsförbundet i Jönköping Län (tidigare Jönköpings Läns Skolidrottsförbund) 
• Skolidrottsförbundet i Kalmar Län (tidigare Kalmar Läns Södra Skolidrottsförbund) 
• Kalmar Läns Norra Skolidrottsförbund (nedlagt efter sammanslagning med Kalmar 

Läns Södra Skolidrottsförbund, senare Skolidrottsförbundet i Kalmar Län, under 
2021)  

• Skolidrottsförbundet i Kronobergs Län (tidigare Kronobergs Läns 
Skolidrottsförbund) 

• Medelpads Skolidrottsförbund 
• Skolidrottsförbundet i Skåne (tidigare Skånes Skolidrottsförbund) 
• Stockholms Skolidrottsförbund 
• Södermanlands Skolidrottsförbund 
• Upplands Skolidrottsförbund 
• Skolidrottsförbundet i Värmland (tidigare Värmlands Skolidrottsförbund) 
• Västerbottens Skolidrottsförbund 
• Västergötlands Skolidrottsförbund 
• Västmanlands Skolidrottsförbund 
• Ångermanlands Skolidrottsförbund 
• Örebro Läns Skolidrottsförbund 
• Östergötlands Skolidrottsförbund 
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Förutom dessa 24 SDF så finns det även föreningar verksamma i Norrbotten, som i 
dagsläget inte ligger under något SDF. Dessa föreningar benämns i SDF-statistiken 
nedan som Föreningar i Norrbottens län. 
 

STATISTIK 
MEDLEMSSTATISTIK 
 
Antal medlemmar och föreningar inom varje SDF per den 31/12 2021 
 
SDF    Antal Skol-IF  Antal medlemmar 
Skolidrottsförbundet i Blekinge  21  3 796 
Bohuslän-Dals Skolidrottsförbund  5  885 
Dalarnas Skolidrottsförbund  69  10 933 
Gotlands Skolidrottsförbund  4  201 
Gästriklands Skolidrottsförbund  24  4 643 
Skolidrottsförbundet i Göteborg 61  8 250 
Hallands Skolidrottsförbund  38  2 468 
Hälsinglands Skolidrottsförbund  16  1 695 
Jämtland-Härjedalens Skolidrottsförbund23  3 391 
Skolidrottsförbundet i Jönköping Län 14  2 154 
Skolidrottsförbundet i Kalmar Län  19  1 424 
Skolidrottsförbundet i Kronobergs Län 14  2 211 
Medelpads Skolidrottsförbund  20  2 386 
Föreningar i Norrbottens Län  14  1 841 
Skolidrottsförbundet i Skåne 77  11 256 
Stockholms Skolidrottsförbund  72  16 421 
Södermanlands Skolidrottsförbund  19  1 461 
Upplands Skolidrottsförbund  13  2 641 
Skolidrottsförbundet i Värmland 14  1 859 
Västerbottens Skolidrottsförbund  13  1 292 
Västergötlands Skolidrottsförbund  18  782 
Västmanlands Skolidrottsförbund  13  1 611 
Ångermanlands Skolidrottsförbund  14  1 262 
Örebro Läns Skolidrottsförbund  11  611 
Östergötlands Skolidrottsförbund  15  1 580 
Summa   621  87 054 
 
Ekonomiskt stöd till SDF 
Under 2020 implementerades den nya strukturen för SDF-bidraget som beslutades i 
samband med projektet Bästa föreningsstödet. Under denna period har systemet arbetats 
in med hjälp av spärregeln för att underlätta övergången för SDF:en. Under 2020 
garanterades 75% av utbetalat belopp 2019 och under 2021 garanterades 50%. SDF-
bidragets grundkriterier är direkt kopplade till SDF:ens uppdragsbeskrivning. Så här har 
SDF-bidraget sett ut under 2020 och 2021: 
 
Utbetalade belopp 2020 och 2021 
 
SDF  2020  2021 
Blekinge  6 115 kr  4 076 kr 
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Bohuslän  0 kr  0 kr 
Dalarna  37 862 kr  35 167 kr 
Gotland  0 kr  0 kr 
Gästrikland  9 995 kr  6 663 kr 
Göteborg  6 347 kr  5 659 kr 
Halland  30 881 kr  20 588 kr 
Hälsingland  0 kr  0 kr   
Jämtland/Härjedalen 8 277 kr  5 518 kr 
Jönköping  12 540 kr  7 390 kr 
Kalmar Södra 5 575 kr  3 716 kr 
Kalmar Norra 0 kr  0 kr 
Kronoberg  9 432 kr  6 087 kr 
Medelpad  12 540 kr  15 007 kr 
Skåne  82 200 kr  101 104 kr 
Stockholm  26 131 kr  17 421 kr 
Södermanland 9 221 kr  16 559 kr 
Uppland  0 kr  0 kr 
Värmland  6 543 kr  4 362 kr 
Västerbotten  10 045 kr  6 697 kr 
Västergötland 7 609 kr  5 072 kr 
Västmanland  0 kr  0 kr 
Ångermanland 16 449 kr  10 966 kr 
Örebro  4 481 kr  0 kr 
Östergötland  0 kr  0 kr 
 
 

STRATEGISK SAMVERKAN 
Genom samverkan med andra får Skolidrottsförbundet möjlighet att mer aktivt sprida 
förbundets verksamhetsidé. 
 
Utgångspunkten är att endast inleda samverkan med andra som delar det förbundet står 
för och att undvika att förbundet lägger resurser på samverkan som inte ger något eller att 
samverkan sker med parter som inte passar förbundets målgrupp. 
 
I arbetet med förbundets samverkanspartners läggs stor vikt vid att de som knyts främst 
leder till de mål som är satta för förbundets ändamål och att båda parter har liknande 
värderingar och samma mål med samarbetet. 
 

SAMVERKANSPARTNERS 
Riksidrottsförbundet 
En självklar samverkanspart för att lyfta barn- och ungdomsperspektivet inom hela 
idrottsrörelsen i Sverige. 
 
Generation Pep 
Tillsammans med Generation Pep driver Skolidrottsförbundet samma fokusfrågor; ungas 
hälsa och möjlighet till livslång rörelse. 
 
Clowner utan Gränser 
Skolidrottsförbundet har ett 5-årigt avtal med Clowner utan Gränser som förmånstagare 
för Springslanten i samband med Skoljoggen. 
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Framåt för fler i rörelse 
Framåt för fler i rörelse är ett projekt som Svenska Spel driver tillsammans med 
Riksidrottsförbundet. Projektet består dels av sponsringsavtal med specialidrottsförbund 
dels av en Framåtfond som är sökbar. 62 specialidrottsförbund får varje år ett bidrag som 
ska gå till idrottens egen verksamhet för att få fler fysiskt aktiva och motverka en 
stillasittande livsstil. Skolidrottsförbundet anslöt sig till projektet i början av 2018 för att 
vara en del av målet att bryta trenden av ökat stillasittande bland barn och unga. 
 
SISU Idrottsutbildarna 
SISU Idrottsutbildarna har fortsatt funnits med och stöttat förbundet i olika arbeten. 
 
SISU Idrottsböcker 
SISU Idrottsböcker säljer utbildningsmaterialet Unga leder unga där allt överskott går till 
förbundet. 
 
SCIF 
Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande delar bland annat ut Idrottsskölden. 
Utmärkelsen delas ut till förtjänta gymnasieungdomar som gjort insatser för idrotten på 
skolan samt är goda kamrater. På skolan som delar ut Idrottsskölden ska det finnas en 
skol-IF. 
 

AVTALSPARTNERS 
SJ 
Förbundet åker i första hand tåg till möten och konferenser, inte minst för att det är både 
bekvämt och miljövänligt. Samarbetet med SJ sker genom RF:s idrottsavtal. 
 
Scandic 
Även när det gäller Scandic är det idrottsavtal via RF som är grunden. 
 
Grand Travel 
Resebolaget Grand Travel bokar förbundets resor när vi har större konferenser. Vi får bra 
service till bra pris. 
 
Clarion 
Förbundets styrelse har bott på och hållit flera styrelsemöten på Clarion Hotels där vi får 
mycket bra service och rabatter via det idrottsavtal via RF som är grunden. 
 


