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FÖR VI ÄR LEDARE, VI ÄR 
SKOLIDROTT, VI ÄR SKÅNE! 

 

KEVIN NILSSON 
FÖRBUNDSORDFÖRANDE 

Med en känsla av hoppfullhet välkomnar Skolidrottsförbundet 
i Skåne år 2023. Även om pandemin fortfarande sätter vissa 
gränser för oss rör vi oss mer och mer mot en normal tillvaro, 
äntligen.  
 
Sedan sist vi träffades har organisationen vuxit på flera sätt, 
både vad gäller föreningar och i vår personalstyrka. Detta 
ställer stora krav både på oss som förbund och på styrelsen. 
Vi har under året arbetat med att öka samverkan mellan 
personal och styrelse, öka vår delaktighet i beslut och 
fokuserat på att gemensamt utveckla vår verksamhet. Vår 
unga styrelse har fått arbeta med olika områden som 
intresserar dem, bland annat utbildningsfrågor, 
föreningsfrågor och liknande.  
 
Även detta år har personalen gjort en enorm insats både för 
oss i styrelsen men också för er ute i föreningarna. Vissa 
saker är ganska synligt, till exempel våra träffar och läger, 
medan andra saker kanske inte syns eller märks på samma 
sätt. Det handlar om att till exempel skapa förutsättningar för 
er att utvecklas som förening men också som enskilda ledare, 
säkerställa att vi har en budget som håller och fortsätta 
utveckla god kvalité genom hela organisationen.  
 
Men, allt detta hade varit helt förgäves om det inte vore för 
alla er fantastiska ungdomsledare som varje vecka ställer er 
framför medlemmar och skapar meningsfulla och glädjefyllda 
aktiviteter. Ni har styrelsemöte, ni deltar på våra 
gemensamma träffar och ni utvecklar er själva till att bli bland 
de bästa idrottsledarna i Skåne. 
 
Jag avslutar nu mitt andra år som ordförande och hoppas på 
att jag får ert förtroende även nästa period. Målsättningen är 
att fortsätta utveckla styrelsens arbete och delaktighet, 
utveckla vår organisation och fortsätta att samverka med 
andra aktörer som också tror på oss.  

 

ORDFÖRANDE 
HAR ORDET 
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COVID-19 
 
Året inleddes på samma vis som 2021 avslutades; med stora restriktioner. Vi fick återigen styra om delar av 
verksamheten till digital form och första ordförandeträffen som kombineras med årsmöte fick genomföras online. 
Glädjen var enorm när restriktioner äntligen släppte och vi äntligen fick ses igen i lägerform under våren, något som 
vi alla längtat enormt mycket efter. Genom återstartsmedel och samlad kraft från såväl personal som ideellt 
engagemang har vi under 2022 successivt tagit oss tillbaka och förbi den punkt av engagemang i våra föreningar 
som vi hade innan pandemin. För detta är vi alla otroligt stolta och det är något som speglar den styrka som finns i 
att unga leder unga i sin egen verksamhet på riktigt! 
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SKOLIDROTTSFÖRBUNDET I SKÅNE 
 

Skolidrottsförbundet i Skånes verksamhetsidé är att låta barn och unga ta ansvar för sin egen organisation och 
verksamhet. I intressanta och spännande aktiviteter som leds av unga läggs grunden för god hälsa och demokratiska 

värderingar. I vår verksamhet arbetar vi med att stötta ungdomsledare i skolidrottsföreningar genom en stor variation av 
utbildningar och pedagogiskt stöd, både till ungdomsledare och de vuxna som stöttar dem. 

 
För att ha barnens bästa i främsta rummet utvecklar vi förbundets verksamhet utifrån fyra grundpelare; 

Skolidrottsförbundets fyra punkter, Riksidrottsförbundets Strategi 2025, FN:s konvention om barns rättigheter och 
Agenda 2030. Med hjälp av ovan nämnd styrning vill vi skapa en hållbar verksamhet som följer utvecklingen kopplat till 

ungas egen organisering, delaktighet i demokratiska processer och hälsotillstånd. Vid projekt, organisationsförändring 
eller verksamhetsutveckling sker det alltid utifrån ett perspektiv med dessa fyra grundpelare i ryggen. 
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DE FYRA PUNKTERNA 
 
Skolidrottsförbundet har tagit fram fyra punkter som är en stor del av till grund för vår verksamhetsidé. 
 
Dessa fyra punkter är:  

 
 
 
Skolidrottsförbundet i Skånes verksamhetsidé utgår från de fyra punkterna. Den är vår vägledning på förbundet i 
hur vi ska stötta våra föreningar i deras arbete med de fyra punkterna. 
 

 

DE FEM UTVECKLINGSRESORNA 
 

För att nå målen i Strategi 2025, en strategi framtagen av Riksidrottsförbundet, har svensk idrott valt att arbeta 
utifrån fem prioriterade utvecklingsresor. Tillsammans banar vi vägen mot framtidens idrott. Det som underlättar 
vårt arbete med de fem utvecklingsresorna inom skolidrottsförbundet är att vi ligger i framkant och redan jobbar i 
linje med de mål som är uppsatta i Strategi 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

I de flesta av våra föreningar där skola och kommun skapar rätt förutsättningar har det vuxit fram moderna 
föreningar som engagerar. Föreningarna består av barn och unga, allt från medlem till ordförande. Ledare och 
organisationsansvariga utbildas kontinuerligt via våra utbildningar, vilket ger ett stärkt ungt ledarskap för att bidra 
till en jämställd organisation. Då unga vet bäst vad unga vill så skapas hela tiden en ny och utvecklande syn på 
träning och tävling där leken, glädjen och gemenskapen är i fokus så att alla kan delta efter sin egen förmåga. Det i 
samband med att vi förespråkar att föreningar i Skåne erbjuder kostnadsfritt medlemskap skapar en inkluderande 
idrott för alla på riktigt där ingen lämnas utanför

ETT STÄRKT 
LEDARSKAP 

JÄMSTÄLLDHET FÖR 
EN FRAMGÅNGSRIK 

IDROTT 

INKLUDERANDE 
IDROTT FÖR ALLA 

DEN MODERNA 
FÖRENINGEN 
ENGAGERAR 

EN NY SYN PÅ 
TRÄNING OCH 

TÄVLING 
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BARNKONVENTIONEN 
FN:s konvention om barns rättigheter 

Då en skol-IF är barn och ungas egna förening är det viktigt att vi som förbund rustar ledare till att kunna känna sig 
trygga i sitt uppdrag och kunna bedriva säker verksamhet. Med grundprinciperna (Artikel 2, 3, 6 och 12) samt Artikel 
31 – barns rätt till lek, vila och fritid, som utgångspunkt, vill vi säkra barnens rättigheter i hela vår verksamhet. 
Genom utbildningar och nätverksträffar ser vi till att ungdomsledarna får rätt verktyg för att genomföra sitt 
uppdrag samt skapa en kvalitativ verksamhet för sina medlemmar. För att skapa en validitet i ledarna utbildning 
och stöd har vi påbörjat en dialog med UNICEF Sverige, för att se över ett långsiktigt samarbete. 

 
AGENDA 2030 
De globala målen 

Agenda 2030 med 17 globala mål syftar till att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i 
världen, främja fred och orättvisa samt lösa klimatkrisen. De globala målen togs fram av civilsamhället, offentlig 
sektor, näringslivet och forskare i ledning av FN:s 193 medlemsländer. 
 
Skolidrottsförbundet i Skånes verksamhetsidé går i linje med mål 3 - God hälsa och välbefinnande, mål 10 - Minskad 
ojämlikhet, mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen samt mål 17 - Genomförande och globalt partnerskap. Med 
fokus på det unga ledarskapet utvecklas individen, det lokala föreningslivet stärks och folkhälsan i området 
förbättras, allt i linje med de globala målen. Vi har en ambition att bygga upp partnerskap som vilar på hållbara 
kontakter och nätverk. Detta görs bland annat genom att samverka med olika aktörer med mål att skapa, stödja och 
utveckla lokala skol-IF. 
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86: E ÅRSMÖTET 2022 

Stadgeenligt årsmöte avhöll den 6 februari 2022 digitalt via Microsoft Teams. Antalet närvarande 
personer var 66st. Mötet leddes av Kevin Nilsson.  
 

Av ombud vid förbundets årsmöte 2022 utsedda: 

Ordförande: Kevin Nilsson 
Ledamöter för 2022:  
Jasna Banaee  
Mårten Jönsson  
Tim Persson  
Mikael Angelin  
Hasan Alkorayshi  
Märta Ryham Fex  
Kimberly Nielsen  
Evelina Bursell  

Förbundet har inom sig fördelat funktionerna enligt följande:  
Vice ordförande: Evelina Bursell  
Sekreterare: Kimberly Nielsen  
Kassaförvaltare: Mårten Jönsson  
Utbildningsansvarig: Hasan Alkorayshi  
Föreningsansvarig: Tim Persson 

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 8 protokollförda sammanträden. Dessutom har de olika 
kommittéerna sammanträtt för planerings- och uppföljningsträffar. 

Revisor har varit Elzbieta Vincic, 
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FÖRBUNDETS ORGANISATION 
Styrelsen är förbundets sammanhållande enhet för all skolidrott i distriktet. Styrelsen tar också fram de riktlinjer 
som vårt förbund ska arbeta efter och de mål vi strävar mot. Styrelsen ansvarar för att förbundet möter upp det 
grunduppdrag som åligger alla SDF i landet. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personalen finns för att arbeta utanför grunduppdraget. Det innebär att personalen har ansvar för riktade insatser 
i kommunala överenskommelser, olika projekt, satsningar på etablering & inkludering samt kommunikation och 
påverkansarbete vilket i sin tur stärker grunduppdraget. Under VT22 bestod personalstyrkan av 4 heltidstjänster 
och under HT22 6,5 heltidstjänster. Ökning av personal beror på främst på att vi gick in i år 2 med vårt 
Arvsfondsprojekt. Vi har även, utöver dessa tjänster, utbildare som erhåller arvodering under våra läger och 
utbildningar. Dessa är ungdomar som tidigare varit aktiva inom en skolidrottsförening. 
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Ideellt engagemang: Utöver styrelsen och personalen så har vi ett otroligt ideellt engagemang i förbundet. Detta 
engagemang drivs främst av ungdomar som vill fortsätta att engagera sig efter avslutad tid i sin förening eller 
personer som har ett brinnande intresse av skolidrott. Detta ideella engagemang kan bland annat innefatta hjälp 
vid läger, utbildningar, projekt, arrangemang, representation, möten och andra träffar och deltagande i våra 
utvecklingsgrupper. 

 

Verksamhetsutvecklaren är Skolidrottsförbundets lokala resurs med uppdrag att stötta skol- IF i etablering och 
utveckling samt att hantera förbundets olika stöd till SDF och skol-IF i regionen. Verksamhetsutvecklaren arbetar 
med lokala ärenden i IdrottOnline. Är en operativ funktion som inspirerar, stöttar och följer upp. 
Verksamhetsutvecklaren ska också arbeta med att skapa lokala samarbeten med kommuner, landsting och andra 
lokala eller regionala aktörer. 
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Början av 2022 var fortfarande märkt av coronapandemin och året har till stor del  
präglats av återhämtning och återstart. Bland annat har både SDF och skol-IF kunnat  
söka återstartsstöd för att få igång verksamheten igen efter pandemin.  
 
Skolidrottsförbundets förbundsmöte hölls i april 2022 i Malmö. Tio personer från  
Utvecklingsgruppen (UG) var med och stöttade upp i arrangemanget, både i planering,  
som värdar under eventet och som konferencierer under möteshelgen. Arrangemanget  
var mycket uppskattat och många deltagare lyfte UG-representanternas delaktighet  
som både viktig och proffsig. Skolidrottsförbundet vill än en gång passa på att tacka  
alla tio från UG som deltog för deras insatser: Tim, Lily, Rawan, Märta, Lina, Kimberly,  
Ella, Sejla, Isabella och Evelina! Ett extra tack även till Klågerupskolans IF (KSIF), som  
höll i Fun Battle för deltagare på förbundsmötet – väldigt roligt och bra uppstyrt av  
KSIFs ledare! 
 
Under 2022 påbörjades en spridning av konceptet Utvecklingsgrupper nationellt.  
Först ut att ta efter konceptet, som är framtaget av Skolidrottsförbundet i Skåne  
under finansiering av Arvsfonden, var Skolidrottsförbundet i Kronoberg och Medelpads Skolidrottsförbund. Bägge 
SDF:en har stöttats upp av sin/sina regionala verksamhetsutvecklare, i region syd respektive region nord. 
Ambitionen är att sprida konceptet till alla 24 SDF inom Skolidrottsförbundet för att kunna erbjuda ett fortsatt 
engagemang och utbildning inom skolidrotten efter det att personer slutat i sin skol-IF på grundskolan.  
 
Under hösten gjordes en så kallad förenings-check-in med samtliga föreningar i landet som en uppföljning av den 
kartläggning som gjordes 2021. Syftet med check-in var att se över hur verksamheten ser ut i alla föreningar för 
att kunna stötta upp där det behövs. Tanken är att detta ska ske på en årlig basis, där årsmöteshandlingar 
kommer att begäras in och frågor ställas om föreningens verksamhet.  
 
Det är som alltid spännande att följa utvecklingen i Skolidrottsförbundet i Skåne och 2022 har bland annat 
inneburit möjligheten att få lära känna nya medarbetare på kansliet och att få välkomna flera nya föreningar.  
 
Verksamhetsutvecklare region syd 
Ella Spira 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Kommentar från 
verksamhetsutvecklare syd 
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UTBILDNING 
För att vara idrottens ledande ledarskola behöver vi som förbund ansvara för att erbjuda kvalitativ utbildning. Under 
de senaste åren har vi på Skolidrottsförbundet i Skåne tagit fram ett utbildningskoncept med fokus på ledarskap, 
förening- och organisationslära samt inkluderande förhållningssätt. Många av ledarna i en skol-IF har ingen 
erfarenhet av ledarskap, vilket vi har i åtanke i uppbyggandet av utbildningar. Vi kräver ingen förkunskap eller 
förförståelse och alla barn och unga ska kunna ingå på egna villkor. 
 
 
 

Skolidrottsförbundet i Skånes utbildningskoncept 
 

UNGA LEDER UNGA 
Utbildningen Unga leder unga sker i fysisk form där vi kombinerar materialet som finns tillgängligt på 
utbildningsplattformen med praktiskt ledarskap. Unga ledare unga är en grundläggande ledarskapsutbildning som 
erbjuds alla ledare i en skolidrottsförening. Detta är en digital utbildning i grunden men då vi föredrar att våra 
föreningar träffas och hittar på saker så erbjuder vi den i fysiskt format. Utbildningen är uppdelad i en teoretisk del 
och en praktisk där ledarna får möjlighet att testa sitt ledarskap. Efter genomförd utbildning tilldelas de en 
ledartröja och ett diplom och ledarna är certifierade ledare. Under hösten hade vi äntligen möjligheten att erbjuda 
ULU i lägerform igen. Med 4 läger och 4 dagsutbildningar är vi stolta över att kunna meddela att över 500 unga 
ledare har certifierats. 

 
STYRELSEUTVECKLING (F.D. ORDFÖRANDETRÄFFAR) 

Styrelseutveckling är en utbildningsserie som vänder sig till ordförande, vice ordförande och sekreterare i 
skolidrottsföreningar, tidigare kallad ordförandeträffar. Träffarna har olika fokusområde baserade på föreningens 
årshjul, en träff har fokus årsmöte, en annan överlämning och en tredje fördjupad kunskap i styrelsearbetet. Första 
träffen erbjöds digitalt men de två andra träffarna kunde erbjudas i fysisk form, en i lägerform under våren och en 
som dagsutbildning på hösten. 
 
BARNKONVENTIONEN 
För att även tillgodose ledarnas rättigheter utifrån barnkonventionen har vi lagt till en utbildning i ämnet. Här får 
ledarna utveckla sina kunskaper i vad barnkonventionen innebär och hur det kan se ut i praktiken. Under våren har 
vi även bjudit in RF-SISU Skåne för att hålla en föreläsning med fokus på inkludering av barn med 
funktionsnedsättning.  Denna utbildning hölls i lägerform. Vi kunde även erbjuda utbildningen, dock utan RF-SISU 
Skåne under höstens som en endagsutbildning för våra ledare. 
 
FÖRDJUPAD FÖRENINGSUTVECKLING (KICK-OFF) 

Vid terminsstart, både höst och vår, anordnar vi uppstartsutbildningar med fokus på förenings- och 
organisationslära samt erfarenhetsutbyte. Under uppstarten vår vårterminen 2022 ställdes dessvärre kick-offerna 
in till följd av rådande restriktioner. Vi kunde däremot med glädje erbjuda kick-offerna i fysiskt format i augusti för 
att gemensamt kicka igång höstterminen 2022. 
 
ARRANGERA/ENGAGERA 

Arrangera/engagera vänder sig till de ledarna i föreningen som vill få en spetskompetens på att söka projektmedel, 
driva större arrangemang och få kunskap om att driva projekt. Under utbildningen får de tips på vad de ska tänka 
på, var de kan söka medel och vad som sker efter avslutat projekt. Utbildningen hölls under våren 2022 i lägerform 
och som endagsutbildning under hösten.  
 
 
 
 



 

 14 
 

 
PRAKTISKT LEDARSKAP 
Praktiskt ledarskap vänder sig till de ledarna i föreningen som tidigare gått utbildningen Unga leder unga. Detta är 
en fördjupningsutbildning för att utveckla den praktiska delen av sitt ledarskap. Under utbildningen får ledarna tips 
på hur de ska tänka när olika situationer uppstår under en aktivitet och hur de ska hantera detta. Utbildningen 
erbjöds vid två tillfällen under hösten 2022.  
 
PFU- & SKOLLEDARTRÄFF 

För att stärka uppdraget som PFU har erbjuder vi träffar för både PFU och rektor, ibland var för sig och ibland 
tillsammans. Här vill vi skapa dialog, ökad förståelse för uppdrag samt ge verktyg som underlättar PFU i sitt uppdrag 
och att skolledning skapar goda förutsättningar för att stärka skol-IF:s verksamhet. Första PFU-träffen blev i 
september med närmare 40 närvarande PFU. Vi är även glada att vi kunde erbjuda en gemensam avslutning i slutet 
på november för våra PFU med erfarenhetsutbyte, middag och stand-up.  

 

Antal medlemmar som genomfört respektive utbildning 
 

UTBILDNING ANTAL SOM GENOMFÖRT 

UNGA LEDER UNGA 516 

STYRELSEUTVECKLING 196 

BARNKONVENTIONEN 111 

ARRANGERA/ENGAGERA 125 

PRAKTISKT LEDARSKAP 70 

KICK-OFF 159 

PFU- & SKOLLEDARTRÄFF 56 

TOTALT 1233 
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FÖRENINGSTRÄFFAR 
 
Under 2022 har vi haft fyra föreningsträffar. Föreningsträffar är tillfällen då vi sammankallat flera ledare från olika 
föreningar, men som inte ingår i vårt utbildningskoncept.  

  
HYLLNINGSGALAN  
I maj bjöd vi in till en stor gala där vi ville hylla årets insatser. Vi bjöd på trerättersmiddag och mindre aktiviteter 
som varvades med hyllningar som ledarna själva fått nominera. Kvällen var väldigt uppskattad och vi hade 220 
deltagare från årskurs 7–9.  

  
INFORMATION FÖR VÅRDNADSHAVARE  
Under hösten bjöd vi in till en träff för vårdnadshavare till ledarna i föreningarna. Vi gick igenom vad en skol-IF är, 
vad ledarskapsprogrammet innehåller samt vilka utbildningar och träffar vi erbjuder. De fick även möjlighet att 
ställa frågor om ledarskapet och vad en skol-IF innebär.  
  
KUL MED F6  
Under våren bjöd vi in alla ledare i årskurs 5 & 6 för att ge dem ett roligt avslut på året. Dagen fylldes med 5 kamp, 
lekar och avslutade med disco och häng.   

  
HÄLSOSAM UNGDOM   
I samband med en match Hälsosam Ungdom (läs mer på s.19) så bjöds ledarna in till en föreningsträff. På träffen 
fick de ledarskapstips från huvudtränaren Tomas Kolla samt att de fick tillfälle att ställa frågor. Träffen öppna 
även upp för nätverk och dialog föreningarna emellan.   
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RIKTADE SATSNINGAR 
 

 
 
 
 
 
 

ÅTERSTART 
Skolidrottsförbundet i Skåne beviljade även under 2022 återstartsbidrag från Skolidrottsförbundet. Inom ramen 
för satsningen har vi säkerställt att den stora efterfrågan på utbildning kunnat mötas och att transportkostnader 
inte ska stå i vägen för det viktiga fysiska träffarna vi erbjuder i dagsutbildningar och lägerform. 

 
 

LEDARSKAPSPROGRAMMET 
Vi har under året haft en stark samverkan med offentlig och ideell sektor som gått in med ekonomisk stöttning till 
vårt SDF. Det har gjort att vi har kunnat etablera nya föreningar men också ge ett starkt stöd och en hållbarhet åt 
befintliga föreningar genom vårt ledarskapsprogram. Under året har vi haft 59 föreningar som ingått i 
ledarskapsprogrammet. Finansiering av personalen samt delfinansiering av utbildning och läger sker i 
ledarskapsprogrammet genom överenskommelser med olika aktörer från offentlig och ideell sektor och det är detta 
som ger oss förutsättningar att kunna stötta och bedriva våra verksamheter på ett hållbart och kvalitativt sätt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Blå markeringar är var vi idag är närvarande med ledarskapsprogrammet. 

 



 

 17 
 

RÖRELSESATSNINGEN 
Rörelsesatsningen är en riktad satsning från regeringen på mer rörelse i skolan, RF-SISU Skåne driver detta projekt 
främst mot F-6 skolor och vi från förbundet har sedan hösten 2019 tagit ett större steg kring en samverkan. Under 
2022 har samverkan med RF-SISU Skåne och ansvariga på Rörelsesatsningen utvecklats otroligt bra och detta har 
resulterat i ett stort antal nystartade skol-IF på skolor som ett komplement till Rörelsesatsningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOROTEN  
Moroten har under 2022 varit en viktig del för att öka kunskapen och bibehålla engagemanget inom sin förening. 
Med Moroten som hjälpmedel får unga ledare i skolidrottsföreningar ett verktyg för att utvecklas som grupp. 
Moroten ska främja och ta fram en hållbar metod som leder till ett starkare ägandeskap och ökad delaktighet hos 
de unga ledarna i en skolidrottsförening. Under våren 2022 deltog de flesta av våra etablerade föreningar i Moroten 
och det levererades många fina projekt och de stod för ett bra engagemang.  Under hösten har det skett två större 
förändringar sett till Moroten och dess uppbyggnad. Från och med i år är att den är digital och är en del av vår 
digitala arena Ledare i rörelse. Vi har även knutit oss an RF-SISU Skåne som en samarbetspartner och all verksamhet 
inom Moroten görs i lärgruppsformat. Tillsammans med RF-SISU Skåne kommer vi bjuda in alla föreningar som ingår 
i Moroten för att ha en rolig och teambuildande aktivitet.  
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PROJEKT  
 

VERKSAMHETSSTÖD UNGA PSYKISKA HÄLSA  
Region Skåne  
Under 2022 blev vi beviljade ett verksamhetsstöd från Region Skåne med fokus på ungas psykiska hälsa. Stödet 
gick till att etablera ledarskapsprogrammet i nya och kommuner och områden, med extra fokus på östra Skåne. 
Under året har vi med hjälp av dessa medel kunnat starta 10 nya skol-IF samt påbörjat en dialog kring en 
långsiktig samverkan med 7 nya kommuner. 
 

BRA START PÅ SOMMARLOVET  
Stiftelsen Trolle Hervander   
Bidrag från stiftelsen Trolle Hervander har möjliggjort att vi kunnat anordna en stor aktivitet i samband med start 
på sommarlovet. Första veckan på sommarlovet hyrde vi en trampolinpark och bjöd in föreningar kostnadsfritt. Där 
fick de umgås och knyta nya kontakter samtidigt som vi informera och berätta mer om vad som fanns tillgängligt i 
sommar.   

  

REDO – REDSKAP FÖR ENGAGEMANG, DELAKTIGHET OCH OMSTÄLLNING  
Sten K Johnson  
I sviterna av pandemin har vi sett ett stort tapp på engagerade unga ledare. REDO syftar till att skapa forum och 
aktiviteter där vi får möjlighet att lyssna in vilka behov och önskemål ledare och PFU har när restriktioner släpper. 
Under 2021 gjorde en kartläggning av vad målgruppen ville ha för aktiviteter för att kicka igång. Baserad på resultat 
anordnades en rad olika aktiviteter. Projektet avslutades sommaren 2022.   
  

HYLLNING TILL UNGA LEDARE  
Young potentials, Skolidrottsförbundet och Allmänna Arvsfonden  
Hyllningsgalan (s.15) delfinansierades av Youngpotentials och Skolidrottsförbundet. Större delen av galan 
bekostades av Allmänna Arvsfonden då syftet med galan var att motivera ledarna och synliggöra deras insatser 
med mål att peppa dem till att fortsätta sitt ledarskap.   
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HLR  
Crafoordska stiftelsen   
Med bidrag från Crafoordska stiftelsen har delar av personal och styrelse blivit certifierade instruktörer i hjärt-och 
lungräddning. Målet är att alla inom utvecklingsgruppen, förbundsstyrelse och andra aktiva i förbundet ska ha en 
HLR-utbildning.   
 

HELA SKÅNES UNGA LEDARE 
Sparbanken Skåne, Stiftelsen Gripen, Sparbankstiftelsen Skåne, RF-SISU Skåne och Young Potentials 
2017 gjorde vi på Skolidrottsförbundet i Skåne en riktad satsning mot utvalda kommuner för att bygga upp och 
skapa förutsättningar för skol-IF att bygga upp en kvalitativt hållbar struktur. Detta mynnade ut 
samverkansformer för att låta unga ingå i vårt ledarskapsprogram kostnadsfritt. Hela Skånes unga ledare är ett 
projekt med mål att etablera och sprida ledarskapsprogrammet till nya kommuner eller områden där det inte finns 
etablerat. Med finansiering från Sparbanken Skåne, Sparbanksstiftelsen Skåne och Stiftelsen Gripen har vi även 
under 2022 kunnat rikta insatser i form av uppsökande verksamhet i följande kommuner där det inte funnits sedan 
tidigare. Tyvärr har även 2022 blivit negativt påverkat av pandemin och uppsökande verksamheten har inte 
kunnat bedrivas i så stor utsträckning som planerat. På grund av detta har vissa insatser inom projektet skjutits 
upp. Trots detta så har vi genom projektet kunnat etablera ledarskapsprogrammet i Sjöbo, Kristianstad, 
Hässleholm och Staffanstorp samtidigt som vi ökat våra insatser i stiftelsernas övriga kommuner där vi varit 
aktiva sedan tidigare.  

 

ALLAS VÅR SKOL-IF 2.0  
RF-SISU Skåne och Kungliga patriotiska stiftelsen  
Allas vår skol-IF 2.0 är ett fortsättningsprojekt på Allas vår skol-IF. Vi kommer erbjuda utbildning i inkludering av 
barn med funktionsnedsättning till ledare i befintliga skol-IF, likt år 1. En ny riktning som tagits är att satsa på att 
bygga upp en målgruppsanpassad utbildning för barn med intellektuell funktionsnedsättning. Tillsammans med tre 
särskolor har vi under 2022 tagit fram ett underlag för att utbilda under 2023.   

  

HÄLSOSAM UNGDOM  
Malmö Redhawks  
Tillsammans med Malmö Redhawks samtalade vid under våren för att utöka satsningen på skolidrottsföreningar. 
Projekt Hälsosam Ungdom drivs av Malmö Redhawks och innefattar att Redhawks under en fyraveckorsperiod höst 
och vår är ute hos föreningarna. Besöken görs av A-lagsspelare och de delar ut material och inspirerar till 
rörelseglädje med fokus på hockey. Som en del av projektet har medlemmarna i de respektive föreningar fått gå på 
en match med Redhawks samt att ledarna fick en inspirationsföreläsning om ledarskap av Redhawks huvudtränare 
Tomas Kollar. Ordförande och andra styrelserepresentanter har också medverkar på vår utbildning 
Styrelseutveckling. Hälsosam Ungdom erbjuds till föreningar i Malmö, Svedala, Lund, Lomma, Vellinge samt Eslöv.  
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LEDARE I RÖRELSE  
Huvudfinansiär: Allmänna Arvsfonden  
Medfinansiär: Skolidrottsförbundet och RF-SISU Skåne  
  
Ledare i rörelse (LIR) är ett projekt finansieras av Allmänna Arvsfonden och är det största projekt i 
Skolidrottsförbundet i Skåne regi. Ledare i rörelse är ett projekt vars mål är att ta fram hållbara verktyg och 
arbetsmetoder som ligger till grund för att stärka ungas positionering i samhället, med extra fokus på civilsamhället.  
  
Projektets organisering och tjänstefördelning  
Projektledare 100%  
Utvecklare 100%  
Handledare: 200% uppdelat på två tjänster  
Styrgrupp: Representanter från Fritidsförvaltningen Malmö Stad, Skånes innebandyförbund, RF-SISU Skåne, 
Skolidrottsförbundet i Skånes styrelse, Skolidrottsförbundets styrelse.   
  
Inom projektet har vi två metoder för att uppnå detta mål:  

• Ta fram en digital arena som ska vara en plattform där ungdomsledare kan matchas med nya ideella 
uppdrag samt fungera som ett intranät för aktiva skolidrottsföreningar.  

  
• Ta fram en arbetsmetod kring utvecklingsgrupper. Målet är att skapa en verksamhet för före detta ledare 

som vill fortsätta att engagera sig inom förbundet. Det ska även vara ett nästa steg i deras 
ledarutveckling.   

  
Under 2022  
Första halvan av 2022 ingick i år 1 av projektet. Vi hade tjänsten som utvecklare för utvecklingsgruppen och digitala 
arenan uppdelad och det centrala i de olika processerna var att börja skapa utifrån kartläggningen. Under våren 
fick vi fram ett första utkast på metodmaterialet för Utvecklingsgruppen samt att hemsida för både intranätet och 
ledarbanken lades upp.   
 
I andra halvan av 2022 gick projektet in i sitt andra projekt år. Utifrån utvärdering valde vi att slå ihop tjänsten så 
det nu ingår en utvecklare i projektet, som har ansvar för både utvecklingsgruppen och den digitala arenan. Detta 
skapa möjligheter för de olika processerna att integrera med varandra på ett bättre och mer effektivt sätt. I augusti 
utökades projektets personalstyrka med två handledartjänster. Deras uppdrag är att handleda föreningarna i 
arbetet med digitala arenan samt informera om utvecklingsgruppen. Första tiden med de nya tjänsterna innebar 
framtagandet av hållbara arbetsmetoder samt omställning och delvis implementering. Då handledning i LIR har nått 
så bra effekter har vi på förbundet även valt att gå in med en del egeninsats och kommer tillsätta del av tjänst från 
egen personal i att handleda.   
 
Utvecklingen av utvecklingsgruppen har inneburit att testa metodmaterialet. Detta har gjort att vi sett en del behov 
av revidering samt vissa delar som saknas helt. Under hela år 2 kommer vi försätta testa materialet för att år 3 ha 
en färdig produkt. Däremot har vi lanserat materialet internt i vårt nationella förbund, detta då vi vill få ett nationellt 
perspektiv på materialet. Utvecklingen av den digitala arenan har innefattat utökad användning av vårt intranät. 
Alla skol-IF i vårt ledarskapsprogram har fått en introduktion och vi är i en övergång till att samla all information på 
LIR. Ledarbanken har börjat testas tillsammans med föreningar som ingår i referensgruppen.   

  
Resultat under 2022  

• Antal unga i utvecklingsgruppen: 37  
• Antal inskrivna i ledarbanken: 22  
• Antal matchningar mellan ledare och förening: 2   
• Antal föreningar med användare till LIR: 49 
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Samarbete med näringsliv 
Under 2022 inledde vi två större samarbeten med aktörer från näringslivet med syfte att sprida och etablera 
ledarskapsprogrammet i nya områden.  
 

MICROSOFT 
Tillsammans inledde vi en långvarig samverkan som kommer löpa under flera år. Överenskommelsen gjorde dem till 
vår största samverkanspartner från privat sektor. Insatsen har som mål att starta och etablera 
ledarskapsprogrammet i Staffanstorp samt kommuner i Staffanstorps omnejd. Under 2022 har Microsoft varit 
huvudfinansiär i uppstart och utveckling av Hjärup skol-IF i Staffanstorp samt medfinansiär för TF Hässleholm skol-
IF, Frökne skol-IF, Storkarnas skol-IF:s medverkan i ledarskapsprogrammet. 

 
STENA FASTIGHETER 
Tillsammans med Stena fastigheter skapar vi förutsättningar för nya skolidrottsföreningar att etablera sig i 
områden där de har många av sina fastigheter. Satsningen ledde under 2022 till uppstart av skolidrottsföreningar i 
samverkan med följande skolor: Johannesskolan (Johannesskolans IF), Hermodsdalskolan (Hermodsdals skol-IF) 
samt Möllevångskolan (Möllans skol-IF).  

 
QUALITY HOTEL 
Under en längre tid har vi haft en god samverkan med Quality Hotel där vi förlägger många av våra träffar och 
utbildningar på The View eller The Mill i Malmö. Genom samverkan kan vi erbjuda utbildning och träffar i en 
professionell miljö till ett väldigt bra pris.  
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AGB SKOL IDROTTSFÖRENING LÄREDA SKOL IDROTTSFÖRENING 

AGGARPSKOLANS IDROTTSFÖRENING LÖDDESNÄSSKOLANS SKOLIDROTTSFÖRENING 

ANNEBERGS SKOL-IDROTTSFÖRENING MARIESKOLANS IDROTTSFÖRENING 

AV SKOL - IDROTTSFÖRENING MÅRDENS SKOL IF 

BERING SKOL IF  MÖLLANS SKOL-IF 

BJÖRKENÄSSKOLAN IDROTTSFÖRENING NAVERLÖNNSKOLANS SKOL-IDROTTSFÖRENING 

BOLLERUPS SKOLIDROTTSFÖRENING NHG SKOL IF 

BULLTOFTA SKOL-IF NORRETULLSKOLANS IDROTTSFÖRENING 

BÄCKA SKOL IDROTTSFÖRENING NORREVÅNGSSKOLANS IDROTTSFÖRENING 

CITY SKOLIDROTTSFÖRENING NYDALAS SKOL IDROTTSFÖRENING 

DAMMHAGSKOLANS IF NYVÅNGSKOLANS IDROTTSFÖRENING 

DEGEBERGASKOLANS IDROTTSFÖRENING OXIEVÅNGSKOLANS IDROTTSFÖRENING 

FRIDASRO SKOL-IDROTTSFÖRENING PILEVALLSKOLANS IDROTTSFÖRENING 

FROSTASKOLANS IDROTTSFÖRENING PRÄSTAVÅNGSSKOLANS IF 

FRÖKNE SKOL IDROTTSFÖRENING RUTANS SKOL-IDROTTSFÖRENING 

FÅGELBACKENS SKOL-IF  RÅGENSKOLANS RÖRELSE IDROTTSFÖRENING 

FÅGELSKOLANS IF S:T PETRI SKOLAS IF 

GENARPS SKOLIF SALLERUPSKOLANS SKOL IF 

GLIMÅKRA SKOL IF SANDEPLANS SKOL-IDROTTSFÖRENING 

GÖINGESKOLANS IDROTTSFÖRENING SILVIASKOLANS SKOLIDROTTSFÖRENING 

HAGA SKOL-IF SNAPPE SKOL IF 

HAGANÄSSKOLANS IF SORGENFRISKOLANS SKOL IDROTTSFÖRENING 

HERMODSDALS SKOL-IF SPÅNGHOLMSSKOLANS SKOL IF 

HJÄRUPS SKOL-IF STORKARNAS SKOL-IF 

HJÄRUPSLUNDSSKOLANS IDROTTSFÖRENING SVALEBO SKOL-IF 

HÖJA SKOL IDROTTSFÖRENING SVALÖVS MONTESSORIS IDROTTSFÖRENING 

JOHANNESSKOLANS IDROTTSFÖRENING SVANESKOLANS IF 

JÄRNÅKRA SKOL-IDROTTSFÖRENING SÖDERKULLA SKOL IDROTTSFÖRENING 

KASTANJESKOLANS IDROTTSFÖRENING SÖDERVÅNGSKOLANS IF  

KILLEBÄCKSKOLANS IF TF HÄSSLEHOLM SKOLIDROTTSFÖRENING 

KIRSEBERGSSKOLANS IF  TUNASKOLANS IDROTTSFÖRENING 

KLAGSHAMNSSKOLANS IDROTTSFÖRENING VARA SKOL-IDROTTSFÖRENING 

KLÅGERUPSKOLANS IDROTTSFÖRENING VIDE PRIVATA SKOL IDROTTSFÖRENING 

KORSAVADSSKOLANS IDROTTSFÖRENING WIESELGRENS RO:S IF 

KUBIKSKOLAN IDROTTSFÖRENING VIKINGA SKOL-IF 

KULANS SKOL IDROTTSFÖRENING VÅRBOSKOLANS IDROTTSFÖRENING 

KVIINGE SKOL IF VÄSTERSKOLANS IDROTTSFÖRENING 

KÄLLEBERGSSKOLANS SKOLIDROTTSFÖRENING VÄSTRA SKOL IF  

KÖPINGEBRO SKOL IF  YSTAD GYMNASIUM IDROTTSFÖRENING 

LINDEBORGS SKOL IDROTTSFÖRENING ÄNGA/VÄSTERVÅNGSKOLANS IDROTTSFÖREINING 

LJUNGENLÄNGAN SKOL IF  ÄNGSDALS SKOL-IF 

LUNDA UNGDOMS SKOL-IDROTTSFÖRENING ÖNNESTADS GY SKOL-IF  
ÖSTERPORTS SKOLIDROTTSFÖRENING 

föreningsregister 
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FÖRENINGAR SOM SÖKT LOK-STÖD 
 

Då rapport från LOK-stödsgruppen för verksamhetsberättelsens år inte är färdig då vår 
verksamhetsberättelse sammanställs så rapporterar vi varje år från förgående år. 

Föreningarnas redovisning på nästa sida avser VT2021 och HT2021. Totalt under 2021 
så har 41 föreningar fått 201 818,50 kr i godkänt LOK-stöd. Dessa föreningar har 

gemensamt haft 24 592 deltagartillfällen som haft 4148 ledartillfällen av 
ungdomsledare. Närmare siffror ser ni på nästa sida. 
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Föreningsnr. Förening Kommun Godkänt belopp Period 
53907 Vara Skol-Idrottsförening Bjuv 851,00 kr höst 2021 
38888 Vårboskolans Idrottsförening Burlöv 944,00 kr höst 2021 

36637 Fridasro Skol-Idrottsförening Eslöv 3 837,00 kr höst 2021 
52104 Marieskolans Idrottsförening Eslöv 14 001,00 kr vår 2021 

52104 Marieskolans Idrottsförening Eslöv 2 201,00 kr höst 2021 
50968 Norrevångsskolans Idrottsförening Eslöv 8 137,00 kr vår 2021 

50968 Norrevångsskolans Idrottsförening Eslöv 9 983,00 kr höst 2021 
55187 Sallerupskolans SKOL IF Eslöv 3 153,00 kr höst 2021 

37364 Vittra Landborgens Skol-Idrottsförening Helsingborg 1 615,00 kr vår 2021 
37364 Vittra Landborgens Skol-Idrottsförening Helsingborg 3 290,00 kr höst 2021 

52478 TF Hässleholm Skolidrottsförening Hässleholm 924,00 kr höst 2021 
54292 City Skolidrottsförening Kristianstad 5 809,00 kr höst 2021 

50488 Björkenässkolan Idrottsförening Kävlinge 5 174,00 kr höst 2021 
38090 Löddesnässkolans Skolidrottsförening Lomma 3 179,00 kr vår 2021 

38090 Löddesnässkolans Skolidrottsförening Lomma 5 605,00 kr höst 2021 

53555 Rutans Skol-Idrottsförening Lomma 896,00 kr höst 2021 

54211 AV Skol - Idrottsförening Lund 18 301,00 kr vår 2021 

54211 AV Skol - Idrottsförening Lund 6 685,00 kr höst 2021 

55235 Fågelskolans IF Lund 779,00 kr höst 2021 
33946 Killebäckskolans IF Lund 2 187,00 kr vår 2021 

33946 Killebäckskolans IF Lund 6 214,00 kr höst 2021 

25403 Tunaskolans Idrottsförening Lund 4 704,00 kr höst 2021 

53590 AGB Skol Idrottsförening Malmö 2 707,00 kr höst 2021 

54111 Annebergs Skol-Idrottsförening Malmö 2 072,00 kr vår 2021 

53977 Bulltofta Skol-IF Malmö 8 518,00 kr vår 2021 

53977 Bulltofta Skol-IF Malmö 3 093,00 kr höst 2021 

53187 Bäcka Skol Idrottsförening Malmö 1 365,00 kr höst 2021 

52994 Fågelbackens skol-IF  Malmö 157,00 kr vår 2021 

52994 Fågelbackens skol-IF  Malmö 435,00 kr höst 2021 

53582 Höja Skol Idrottsförening Malmö 1 184,00 kr vår 2021 

45787 Johannesskolans Idrottsförening Malmö 1 166,00 kr vår 2021 

45787 Johannesskolans Idrottsförening Malmö 1 543,00 kr höst 2021 

55198 Kirsebergsskolans IF  Malmö 1 589,00 kr höst 2021 

53734 Kulans Skol Idrottsförening Malmö 2 007,00 kr vår 2021 

53734 Kulans Skol Idrottsförening Malmö 1 659,00 kr höst 2021 

53600 Lindeborgs Skol Idrottsförening Malmö 2 949,00 kr vår 2021 

53600 Lindeborgs Skol Idrottsförening Malmö 4 282,00 kr höst 2021 

54438 Nydalas Skol Idrottsförening Malmö 154,00 kr höst 2021 

53263 Söderkulla Skol Idrottsförening Malmö 2 382,00 kr höst 2021 

50844 Vide Privata Skol Idrottsförening Malmö 4 940,00 kr höst 2021 

54909 Ängsdals Skol-IF Malmö 2 980,00 kr höst 2021 

53561 Aggarpskolans Idrottsförening Svedala 3 900,00 kr höst 2021 

44525 Klågerupskolans Idrottsförening Svedala 630,00 kr vår 2021 

44525 Klågerupskolans Idrottsförening Svedala 1 722,50 kr höst 2021 

52066 Naverlönnskolans Skol-Idrottsförening Svedala 2 327,00 kr höst 2021 

46238 Pilevallskolans Idrottsförening Trelleborg 96,00 kr höst 2021 

55231 Västra Skol IF  Trelleborg 1 381,00 kr höst 2021 

54212 Sandeplans Skol-Idrottsförening Vellinge 6 969,00 kr vår 2021 

54212 Sandeplans Skol-Idrottsförening Vellinge 4 255,00 kr höst 2021 

55208 Södervångskolans IF  Vellinge 774,00 kr höst 2021 

54796 Köpingebro Skol IF  Ystad 7 566,00 kr höst 2021 

4734 Ystad Gymnasium Idrottsförening Ystad 6 883,00 kr vår 2021 

4734 Ystad Gymnasium Idrottsförening Ystad 5 450,00 kr höst 2021 

54161 Rågenskolans Rörelse Idrottsförening Åstorp 1 544,00 kr vår 2021 

54161 Rågenskolans Rörelse Idrottsförening Åstorp 3 718,00 kr höst 2021 

54732 Snappe Skol IF Östra Göinge 952,00 kr höst 2021 
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OM OSS 

BESÖKS- & POSTADRESS 
Norra Vallgatan 20, 211 25 Malmö  

MEJL 
skane@skolidrott.se 

HEMSIDA 
www.skolidrott.se/skane 

Organisationsnummer: 
846001–7596 

Bildades: 1936 

Bankgiro: 5435–5904 

 

 

FACEBOOK 
Skolidrottsförbundet i Skåne 

LINKEDIN 
Skolidrottsförbundet i Skåne 

INSTAGRAM 
skolidrottsforbundetiskane 

mailto:skane@skolidrott.se
http://www.skolidrott.se/skane
https://www.tuktukdesign.com/facebook-icon-6/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://www.freepngimg.com/png/70079-and-computer-instagram-icons-vector-black-graphics
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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