
UNGA LEDER RÖRELSEN
Skolidrottsförbundets verksamhetsinriktning



Vår verksamhetsinriktning är vår karta. 

Den visar vårt mål och de vägval vi gör för att komma dit vi 
vill. Alla har vi samma karta oavsett var i förbundet vi befinner 
oss.

Vår verksamhetsinriktning börjar med frågan: 
Varför finns vi? Vårt svar är den målbild som är 
grunden i verksamhetsinriktningen.



Målbilden beskriver 
VARFÖR vi finns. 

Målbilden är långsiktig och 
sträcker sig över många år. 

Målbilden beslutas av 
förbundsmötet men ska vara 
formulerad så att målbilden 
inte måste förändras på 
varje förbundsmöte.

MÅLBILD



Vägvalen beskriver HUR vi 
ska göra. 

Vägvalen är våra fokus de 
kommande åren för att 
komma närmare vår målbild. 
Vägvalen beslutas på 
förbundsmötet.

VÄGVAL



Aktiviteterna beskriver VAD vi ska göra. 

Målen med de aktiviteter vi gör beslutas 
av de som ansvarar för aktiviteterna. 
Var och en av oss ansvarar för att 
besluta om mål som följer vår 
gemensamma karta. 

Vi tror och litar på varandra och allt vi 
gör ska hjälpa oss att komma närmare 
vår målbild. 

På detta sätt skapas en röd tråd genom 
hela Skolidrottsförbundet.

AKTIVITETER





UNGA LEDER RÖRELSEN
Skolidrottsförbundets målbild



Skolidrottsförbundet är en nationell rörelse 
som vill att barn och unga ska röra sig i ett 
sammanhang där unga själva har makten. 
Hos oss leder unga rörelsen genom att 
leda våra föreningar och genom att vara 
ledare på aktiviteter för rörelseglädje. Våra 
unga ledare skapar varje dag arenor för 
andra barn och unga att utveckla sin 
rörelseförståelse, sitt eget ledarskap, sin 
kunskap om och sin plats inom demokratin 
och inte minst sin gemenskap i sin egen 
förening. 
För oss är det självklart att unga leder 
rörelsen.

UNGA LEDER 
RÖRELSEN



VÄGVAL



Vi vet att unga är experter på att vara 
unga. Därför arbetar 
skolidrottsföreningen utifrån att ledare, 
förtroendevalda och beslutsfattare ska 
vara unga. 
Vuxna ska alltid kunna finnas med som 
ett viktigt stöd, men det är unga som 
leder föreningen. Det är unga som 
leder och planerar aktiviteter, 
kommunikation och påverkansarbete.

AV UNGA,
FÖR UNGA



Alla barn har rätt till hälsa, utveckling 
och en meningsfull fritid. 
Därför arbetar skolidrottsföreningen 
med skolan som utgångspunkt, 
eftersom alla barn i Sverige ska gå i 
skola. 
När vi finns på alla skolor i hela Sverige 
kan alla barn vara med i en 
skolidrottsförening.

EN SKOL-IF PÅ 
VARJE SKOLA



Vi tycker att fysisk rörelseförståelse är 
lika viktigt som läsförståelse och att 
ledarskap och demokratiska 
värderingar är lika viktigt som matte.
Därför arbetar skolidrottsföreningen för 
att unga ska få möjlighet att lära sig och 
utveckla sitt eget ledarskap, i sin egen 
förening. Med fysisk aktivitet som både 
verktyg och effekt.

RÖRELSE, 
DEMOKRATI 
OCH LEDARSKAP



Vi tycker att alla barn har rätt att vara 
den de själva vill och få finnas i en miljö 
där alla kan vara med precis så som de 
är. 
Därför arbetar skolidrottsföreningen för 
att skapa verklig, självorganiserande 
inkludering där både unga och vuxna 
har kunskap och verktyg för att 
inkludera sig själva och andra.

ETT 
INKLUDERANDE 
FÖRHÅLLNINGS-
SÄTT



EKONOMISKA RIKTLINJER



Skolidrottsförbundets ekonomi är idag 
helt beroende av bidrag från 
Riksidrottsförbundet. 

Mindre intäktskällor finns såklart, som 
medlemsavgifter eller avtal med någon 
kommun. 

När RF under 2019 presenterade ett nytt 
bidragssystem gynnade det oss i 
Skolidrottsförbundet. Å andra sidan, 
skulle RFs bidragssystem ändras igen 
har vi kanske istället mest att förlora. 
Som ett litet förbund utan stora intäkter 
är vi sårbara även för mindre 
förändringar i RF bidrag. 
Därför föreslås FS följande 
ekonomiska riktlinjer:



• Skolidrottsförbundet ska bredda intäktsbasen till att 
omfatta fler, och olika typer av, intäktskällor för att säkra 
förbundets hållbara ekonomi även om RFs bidragsregler 
förändras.

• Skolidrottsförbundets egna kapital ska motsvara minst 
25% av den årliga omsättningen.

• Skolidrottsförbundets totala omsättning ska öka. En större 
omsättning, med större intäkter, gör att förbundet är 
mindre sårbart för mindre förändringar.

• Skolidrottsförbundets ekonomiska uppföljning ska 
fortsätta att utvecklas i syfte att bättre kunna planera 
för framtiden.

• Skolidrottsförbundets pengar är medlemmarnas 
pengar, och dessa pengar ska alltid användas för 
förbundets och medlemmarnas bästa. Förbundets 
målbild ska leda beslutet för varje använd krona.




