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PFU. 

Pedagogisk 
föreningsutvecklare, även 

kallat Vuxenstöd. Den vuxna 
stöttningen i en 

skolidrottsförening 

 

SKOLIDROTTSFÖRBUNDET. 

Skolidrottsförbundet är  
ett samlingsord för 

Skolidrottsförbundet  
nationellt 

 

LEDARE. 

En ungdom i en 
skolidrottsförening som 

planerar och leder 
aktiviteter 

 

FÖRENINGSUTVECKLARE. 

En som skapar, stödjer & 
utvecklar skolidrottsföreningar i 

Skåne 

GRUNDUPPDRAG. 

Det som förväntas göras 
ideellt av oss som förbund 
som ligger utanför projekt 

och riktade satsningar 
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ORDFÖRANDE HAR ORDET 

Vi har ett nytt verksamhetsår framför oss 
och föregående år har 
Skolidrottsförbundet i Skåne, likt våra 
föreningar, stött på mängder av 
utmaningar på grund av rådande 
pandemi. Jag tänkte inte fokusera dessa 
utmaningar, i stället allt positivt som vi 
tillsammans lyckades göra.  
 
Skolidrottsförbundets årsmöte valde in 
en av Sveriges yngsta representanter till 
styrelsen, det är så häftigt. Styrelsen har 
genomfört en mängd förändringar under 
2021 kopplade till vår verksamhet. Bland 
annat har vi arbetat med en stärkt insyn i 
vår dagliga verksamhet, skapat nya 
riktlinjer för vår personal och haft en 
tydligare arbetsgång med en stark 
koppling till våra verksamhetsmål. Detta 
är bara ett axplock av vad årets unga 
styrelse genomfört. Jag är mycket 
tacksam för de erfarenheter och den 
kunskap mina kloka styrelsekollegor 
bidragit med under året, men även alla 
viktiga beslut som fattats som gör att 
Skolidrottsförbundet i Skåne kan ligga i 
framkant när det gäller ungdomsidrott 
och ungdomsinflytande.  
 
Personalen har gjort ett digert arbete 
under året, ett stort tack till er för det. Ni 
har varit positivt inställda till styrelsens 
förslag, ni har arbetat er igenom 
ytterligare ett år av pandemi och framför 
allt har ni fortsatt erbjuda kvalitativt stöd 
till våra skol-IF runt om i Skåne. Sist men 
inte minst har ni behövt tänka nytt och 
prioritera om med kort varsel, och i vanlig 
ordning har detta gjorts med bravur. 
Tack!  
 
Och, ett stort tack till vår verksamhets 
grundpelare, alla ni föreningar och 
medlemmar. Även detta år har ni arbetat 
intensivt för att erbjuda aktiviteter på ett 
smittsäkert sätt.  

Vissa föreningar har behövt pausa och vi 
ser fram emot att hjälpa er komma igång 
igen, för att förhoppningsvis arbeta oss 
ur pandemin och fortsätta erbjuda roliga, 
kvalitativa och säkra aktiviteter runt om i 
Skåne. Glöm inte bort hur viktiga ni är 
och vilket fantastiskt arbete ni gör. 
 
Jag blev invald som ordförande förra 
årsmötet och är tacksam för förtroendet. 
Mitt mål har varit att skapa en struktur 
kring styrelsens arbete. Detta för att i 
slutändan säkerställa att vi arbetar med 
rätt frågor. Frågor som gynnar alla våra 
föreningar och medlemmarna som är 
knutna till oss. Det arbetet har jag som 
ambition att fortsätta med om jag får 
förnyat förtroende av årsmötet.  
 
Tack för 2021, nu möter vi 2022 och 
skriver ny historia! 
 

 
 

Kevin Nilsson, 
FÖRBUNDSORDFÖRANDE 
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COVID-19 

 

Ytterligare ett år som skuggats av pandemin men med en viss ljusning under höstterminen. 
Precis som föregående år så har det, av förklarliga skäl, varit svårt att fullfölja projekt, möta 
våra föreningar genom fysiska besök och anordna större träffar i form av läger eller 
endagsutbildningar.   
 
I diskussioner under HT20 med de aktörer som möjliggör våra satsningar kom vi fram till olika 
lösningar kring våra projekt och riktade satsningar, där flertalet fick modifierade projektplaner 
medan andra sköts fram. Under VT21 gick vår personal helt över till att stötta föreningarna på 
distans i digitala former medan vi väntade på att fler skulle få tillgång till vaccinet. Våra 
utbildningar anpassades och genomfördes digitalt istället för i lägerform och större 
arrangemang som Inspirationsforum fick tyvärr återigen ställas in. Vi har heller inte kunnat ha 
representation på samma vis som tidigare år men i de fall digitala alternativ erbjudits har vi 
deltagit. Under våren arbetade också hela personalstyrkan hemifrån och återgick successivt 
till arbetsplatsen en gång per vecka efter påsk. 
 
När höstterminen började var vi fortfarande ovetande om hur vi skulle kunna bedriva våra 
verksamheter. När restriktionerna släppt var vi otroligt glada över att kunna erbjuda stöd i form 
av fysiska träffar från våra föreningsutvecklare och fysiska träffar för våra unga ledare 
utbildning (även om vi blev tvungna att välja bort lägeralternativ). Vi satte också in extra 
resurser i föreningar och kommuner där vi såg att behovet var stort för extra stöd. 
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SKOLIDROTTSFÖRBUNDET I SKÅNE 

 

VÅR VERKSAMHETSIDÉ 
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 den/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. 

 

DE FYRA PUNKTERNA 
Skolidrottsförbundet har tagit fram fyra punkter som är en stor del av till grund för vår 
verksamhetsidé.  

Dessa fyra punkter är följande:  

 

 
 

 

 

 

 

Skolidrottsförbundet i Skåne verksamhetsidé utgår från de fyra punkterna. Från vår 
verksamhetsidé tas det årligen fram en verksamhetsplan. Den är vår vägledning på förbundet 
i hur vi ska stötta våra föreningar i deras arbete med de fyra punkterna. 
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ETT STÄRKT LEDARSKAP 

DE FEM UTVECKLINGSPUNKTERNA 
För att nå målen i Strategi 2025, en strategi framtagen av Riksidrottsförbundet, har svensk 
idrott valt att arbeta utifrån fem prioriterade utvecklingsresor. Tillsammans banar de 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. 
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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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85:E ÅRSMÖTET 2021 

Stadgeenligt årsmöte avhölls den 13:e februari 2021 på digitalt via Microsoft Teams.  
Antalet närvarande personer var 28st. Mötet leddes av Mathilda Hermodsson. 

 
Av ombud vid förbundets årsmöte 2021 utsedda: 

Ordförande: Kevin Nilsson 

Ledamöter för 2021: 

o Mårten Jönsson 
o Ali Salah 
o Elin Hansson 
o Viggo Björkman 
o Celina Crandall 
o Jasna Banaee 

 

Förbundet har inom sig fördelat funktionerna enligt följande: 
Vice ordförande: Viggo Björkman 
Protokollssekreterare: Elin Hansson 
Kassaförvaltare: Jasna Banaee 
Utbildningsansvarig: Celina Crandall 
Föreningsansvarig: Ali Salah 

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

Revisor har varit Elzbieta Vincic, utsedd av Skolidrottsförbundet i Skånes styrelse till följd av 
beslut på Skolidrottsförbundet i Skånes årsmöte. 

Under årsmötet 2021 togs ett beslut om nya stadgar och namnändring från Skånes 
Skolidrottsförbund till Skolidrottsförbundet i Skåne. 
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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 VT21 bestod personalstyrkan av 4 heltidstjänster och under HT21 4,25 heltidstjänster. 
Ökning av personal beror på att vi under året startat projekt och fått riktade medel för återstart 
efter Covid-19. 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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Kommentar från verksamhetsutvecklare syd: 

Under våren genomfördes en kartläggning av alla Skolidrottsförbundets föreningar. I 
kartläggningen kontaktades samtliga föreningar, som ombads skicka in årsmöteshandlingar 
och ge en uppdatering på läget i föreningen. Kartläggningen genomfördes på uppmaning av 
Riksidrottsförbundet (RF), för att visa på att skolidrottens verksamhet stämmer överens med 
medlemsantalet. Det är viktigt att medlemsantalet speglar den faktiska verksamheten, 
eftersom det är en av parametrarna som används när idrottens pengar fördelas till de olika 
idrottsförbunden. Kartläggningen gjordes nationellt och såg över årsmöteshandlingar, 
medlemsförteckningar och tog en allmän temperatur på alla våra medlemsföreningar. Utifrån 
vilken typ av återkoppling som respektive förening gav, kategoriserades alla föreningar. Som 
konsekvens av kartläggningen har ett flertal föreningar uteslutits eller själva avslutat sitt 
medlemskap under året. För Skolidrottsförbundet i Skåne innebar det en förändring i 
medlemsföreningsantalet från 90 till 70 föreningar varav 43 anses vara väl fungerande 
föreningar. Dock tillkom ytterligare 7 nya föreningar under året. 

Hösten har inneburit en uppföljning av de föreningar utanför Skolidrottsförbundet i Skånes 
ledarskapsprogram som inte haft årsmöten eller vars verksamhet på annat sätt inte varit helt 
igång, för att stötta dem till att få igång sin verksamhet och genomföra årsmöten. Tanken är 
att arbetet med kartläggningen kommer att fortsätta framöver, där Skolidrottsförbundet 
nationellt kommer att be samtliga föreningar inkomma med årsmöteshandlingar på en 
årsbasis. Det pågår ett arbete med att ta fram ett bra verktyg för att enkelt kunna samla in de 
dokumenten. Förhoppningen är att få en bättre överblick över samtliga föreningars mående 
och status, för att bättre kunna stötta upp de föreningar som behöver det. 

Verksamhetsutvecklaren för region syd har bytt skepnad under året. I slutet av augusti ersattes 
Thekla Hall av Ella Spira i rollen som verksamhetsutvecklare. Thekla har fortsatt inom 
Skolidrottsförbundet som projektledare. 

Under våren genomförde Thekla en styrelseutvecklingsdag med den då nyvalda styrelsen, för 
att stötta dem i vad det innebär att vara en SDF-styrelse och hur de ska axla det ansvar som 
det innebär. 

Under hösten har Ella fått lära känna styrelsen och kansliet, med förmånen att sitta fysiskt i 
samma lokaler. Samarbetet har fungerat väl och det finns många bra idéer och arbetssätt som 
sker både på förenings- och distriktsnivå i Skåne att lyfta nationellt. Som 
verksamhetsutvecklare för Skolidrottsförbundet i Skåne är det väldigt spännande, 
inspirerande och roligt att följa utvecklingen som distriktet gör. 

Skolidrottsförbundet i Skåne har, med sin erfarenhet i kombination med nytänkande, agerat 
betydelsefullt bollplank mot förbundskansliet i många väsentliga frågor för att driva det 
nationella utvecklingsarbetet framåt.  
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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.  

Covid-19 påverkan på utbildningar 

Även under 2021 så har pandemin påverkat våra möjligheter att hålla utbildningar på det sätt 
som var tänkt vid utformningen av utbildningarna. Snabba ändringar av restriktioner och 
rekommendationer, i kombination med ansvaret i att säkerställa att man kunnat hålla avstånd 
och ta vid andra smittskyddsåtgärder har gjort att vi behövt anpassa vår verksamhet även 
detta år.  

Vårens alla utbildningar gjordes om till digitala utbildningar. Vi lyckades engagera och 
entusiasmera fler unga ledare, dock inte i samma utsträckning som tidigare år. 
Ordförandeträffar och Arrangera/engagera gjordes om till digitala träffar medan större 
inspirationsträffar som Moroten och INSPO fick ställas in.  

Under hösten 2021 kunde vi äntligen träffa våra ledare i verkligheten efter många månader av 
digitala utbildningar. Vi har kunnat ha fysiska utbildningar under hela hösten och har haft 
möjlighet att testa - 

på kombinationen av den digitala utbildningsplattformen och fördjupningsutbildningar 
framtagna av Skolidrottsförbundet tillsammans med Skolidrottsförbundet i Skånes egna 
utbildningskoncept. Dessvärre har vi inte kunnat göra det i lägerform med anledning av Covid-
19 pandemin, utan istället har vi haft dagsutbildningar.  

Även om vi hoppas på att inom snar framtid kunna hålla i lägerverksamhet igen, så är vi 
tacksamma för att vi äntligen har kunnat erbjuda fysiska träffar för våra ledare i Skol-IF från 
Skåne. 
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Skolidrottsförbundet i Skånes utbildningskoncept utifrån  

UNGA LEDER UNGA 
Utbildningen Unga leder unga sker i lägerform där vi kombinerar materialet som finns 
tillgängligt på utbildningsplattformen med praktiskt ledarskap. Detta år fick vi ställa om och 
istället för lägerform ha endagarsutbildningar med våra nya ledare. Vi är också glada att kunna 
meddela att de ledare som förra året inte fick någon fysisk utbildning på grund av 
restriktionerna detta år fick möjlighet till att delta på en fysisk utbildning i praktiskt ledarskap.  
 
STYRELSEUTVECKLING (F.D. ORDFÖRANDETRÄFFAR) 
Styrelseutveckling är en utbildningsserie som vänder sig till ordförande, vice ordförande och 
sekreterare i skolidrottsföreningar, tidigare kallad ordförandeträffar. Under våren erbjöds 
digitala alternativ som inkluderade både föreläsning- och diskussionsformer. Första träffen, 
som har stort fokus på årsmöte, anordnades som en digital föreningsträff och inte som en 
utbildning, till skillnad från tidigare år. I april när alla nya styrelser var satta hade vi träff 1 - 
Överlämning och ordförandeskap. I november anordnade vi träff 3 - Styrelseutveckling, då 
äntligen i fysisk form. 

BARNKONVENTIONEN 
Tidigare år har vi haft ett samarbete med Rädda Barnen där våra utbildare certifierats i 
materialet High Five. Detta har resulterat i att våra skol-IF har kunnat genomföra utbildningen 
i vår regi. Under 2021 valde Rädda barnen att lägga ner utbildningen och vi fick börja leta efter 
nya utbildningskoncept och samverkansparter. Då nedläggningen av High Five skedde under 
våren hann vi inte hitta ett digitalt alternativ och har därför fått ställa in. Under året har vi 
påbörjat en dialog med UNICEF Sverige för att se om vi kan anpassa deras utbildning i barnens 
rättigheter till att vända sig till unga ledare. 

FÖRDJUPAD FÖRENINGSUTVECKLING (KICK-OFF) 
Vid terminsstart, både höst och vår, anordnar vi uppstartsutbildningar med fokus på förenings-
och organisationslära samt erfarenhetsutbyte. Detta år fick vi ha vårens träff digitalt men 
höstens i fysisk form, dock med smittskyddsåtgärder i form av egna loger för alla deltagare. 

INSPIRATIONSTRÄFFAR 
Tidigare år har vi erbjudit inspirationsträff i samband med avslut av läsåret samt Moroten. 
Detta år har vi behövt ställa in båda evenemangen. 

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. Under våren erbjöds denna en gång digital men under hösten kunde vi 
genomföra denna utbildning fysiskt enligt plan. 
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PFU- & REKTORSTRÄFF 
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. Under året hann vi ha en fysisk träff med PFU. 
 
 Antal medlemmar som genomfört respektive utbildning 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

  

 

  

  

  

Utbildning Antal som genomfört 
Fördjupad Föreningskunskap 1 80 deltagare 
Inspirationsträff Moroten Inställd pga Covid-19 
Arrangera/engagera VT21  18 deltagare 
Ordförandeträff 1 53 deltagare 
PFU-träff VT21 38 deltagare 
Arrangera/engagera HT21 91 deltagare 
High Five Inställd pga Covid-19 
Unga leder unga 381 deltagare 
Styrelseutveckling 2 84 deltagare 
PFU-träffar 33 deltagare 
Totalt 778 deltagartillfällen 
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FÖRENINGSTRÄFFAR 

Under 2021 har vi haft tre föreningsträffar, två digitala och en i fysisk form. Föreningsträffar är 
tillfällen då vi sammankallat flera ledare från olika föreningar, men som inte ingår i vårt 
utbildningskoncept. 
 
DIGITAL UPPSTARTSTRÄFF 
I mars erbjöd vi tre digitala träffar där föreningar kunde koppla upp sig och få stöd i 
terminsplanering samt diskutera med varandra. Stor fokus la på aktivitetsanpassning av 
aktuella Covid-19 restriktioner samt hur man kunde bibehålla ledarengagemanget efter 
fjärrundervisning.  
 
INFORMATION KRING ÅRSMÖTE 
En digital föreningsträff var i anslutning till årsmötet 2021. Innan årsmötet hade vi en 
genomgång av innebörden av ett årsmöte, vilka handlingar som behandlas samt hur ett digitalt 
årsmöte sköts kontra ett i fysisk form. På träffen fick föreningar även möjlighet att ställa frågor 
och lyfta funderingar.  
 
HÄLSOSAM UNGDOM OCH LANSERING AV HANDBOK FÖR UNGA ORDFÖRANDE 
Inför höstens uppstart anordnade vi en föreningsträff i samarbete med Malmö Redhawks och 
Konungens 90-års stiftelse. Alla föreningar fick varsin loge där de fick möjlighet att planera 
och strukturera upp föreningens termin samt att vi lansera Handbok för unga ordförande samt 
Redhawks projekt Hälsosam Ungdom. Under rubriken Projekt kan ni läsa med om båda 
projekten.  
 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

   

  

 

 

 



  

17 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 

RIKTADE SATSNINGAR 

 

 

 

ÅTERSTART  
Som en del av höstens satsningar på att få igång föreningar igen efter pandemin blev 
Skolidrottsförbundet i Skåne beviljade återstartsbidrag från Skolidrottsförbundet. Inom 
ramen för satsningen har vi fått möjlighet att stötta 16 föreningar där behovet har bedömts 
vara som störst runt om i Skåne. Vi ser fram emot att lära oss mer om vad 
återstartssatsningen har resulterat i vid projektets slut i juni 2022.  

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 45 föreningar som ingått i ledarskapsprogrammet.  
Finansiering av personalen sker idag 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 kvalitativt sätt trots rådande omständigheter. Under 2021 
togs en ny metod fram för föreningsutveckling som effektiviserat arbete väldigt mycket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Blå markeringar är var vi idag är närvarande med ledarskapsprogrammet. 

 
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 2021 har detta resulterat i ett antal föreläsningar 
kring hur skol-IF kan vara ett komplement till Rörelsesatsningen på respektive skola. Under 
våren så påbörjades även dialoger med tre skolor för att kunna starta upp skol-IF under 
höstterminen 2021. Detta resulterade i att vi från förbundet med hjälp av RF/SISU Skåne nu 
kunnat rikta en insats i Helsingborg.   
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FÖRENINGSMANUALEN 
Skolidrottsförbundet i Skåne har sedan några år haft  
Föreningsmanualen, ett stödverktyg för skolidrottsföreningar.  
Vi vill skapa en egenmakt hos unga för att både driva och  
utveckla sin förening och med hjälp av manualen blir det  
tydligt hur de kan bedriva sin verksamhet. Genom checklistor,  
tips, tydlig information och Moroten kan ledarna själva bygga  
en struktur.  
 

MOROTEN 
Moroten har under 2021 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 2021 deltog de flesta av våra föreningar i Moroten och det 
levererades många fina projekt och de stod för ett bra engagemang. Till viss del så har även 
ju tyvärr 2021 varit ett år av olika restriktioner och pauser från föreningslivet, vilket har gjort att 
arbetet med moroten har fått anpassats. Från förbundets håll har vi varit väldigt lyhörda och 
lyssnat in vad föreningarna kan uppnå utifrån sina förutsättningar.  
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PROJEKT 

Under året som gått har det av förklarliga skäl varit svårt att fullfölja några av våra projekt och 
dess planer. I diskussioner med de aktörer som möjliggör våra satsningar har vi kommit fram till 
olika lösningar där vissa projekt fått modifierade projektplaner medan andra fått skjutas fram. 
 
VERKSAMHETSSTÖD UNGA PSYKISKA HÄLSA  
Region Skåne                      
Under 2021 blev vi beviljade ett verksamhetsstöd från Region Skåne med fokus på ungas 
psykiska hälsa. För de beviljade medel har vi kunnat kvalitetssäkra utbildningarna genom att 
kunna tillsätta mer tid åt en utbildningsansvarig. Till följd av pandemin har vi haft ett stort tapp 
av inga ledare samt en utmaning kring rekrytering av nya ledare tidigare år. Detta har gjort att 
föreningar har fått ett stort tillskott av nya ledare och efterfrågan på utbildningar är större än 
tidigare år. Samtidigt hade alla restriktioner inte släppt och det upplägg vi haft tidigare år fick 
revideras. Under hösten har vi fått dela upp utbildningarna och antalet utbildningshelgen blev 
fler. För att se all utbildningsstatistik, se under rubriken “Utbildning”. 
 
UNGT LEDARSKAP PÅ RIKTIGT – EN HANDBOK FÖR ORDFÖRANDE 
Konungens 90 års stiftelse 
Under 2020 fick vi beviljat medel för projekt “Ungt ledarskap på riktigt- Handbok för 
ordförande”. Projektet gick ut på att ta fram en handbok för unga ordförande, med syfte att 
skapa trygghet i deras roll. På grund av Covid-19 valde vi att skjuta upp lanseringen av 
handboken, vilket gjorde att projektet löpte under en tvåårsperiod istället för ett. I samband 
med en föreningsträff valde vi att utöka träffen och även lansera handboken. Förutom 
lanseringen har den även integrerats i utbildningen Styrelseutveckling och har arbetats med 
vid två olika tillfällen. Handboken finns tillgänglig i både digital och fysisk form. 
 
UTBILDNING FÖR LEDARE ÅK 5-6 
Stiftelsen Trolle Hervander och Skolidrottsförbundet 
Nya riktlinjer från Riksidrottsförbundet gjorde att subventioneringen för utbildning för ledare 
under 13 år försvann. Tack vare bidrag från stiftelsen Trolle Hervander har våra utbildningar 
för den målgruppen ändå kunnat genomföras. Bidraget har varit ett komplement för det 
verksamhetsstöd vi får från Malmö stads fritidsnämnd och summan har täckt upp för de 
kostnader vi gick miste om i samband med Riksidrottsförbundets nya riktlinjer.  
 
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 året har vi tillsatt tjänst för att kunna lyssna in 
målgruppen och under nästa år kommer vi anordna de aktiviteter och annat stöd som 
efterfrågats. 
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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. Med finansiering från Sparbanken 
Skåne, Sparbanksstiftelsen Skåne och Stiftelsen Gripen har vi kunnat rikta insatser i form av 
uppsökande verksamhet i följande kommuner; Höganäs, Ängelholm, Åstorp, Båstad, Östra 
Göinge, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Simrishamn, Tomelilla, Höör , Hörby, Lund, 
Staffanstorp, Sjöbo, Ystad, Svalöv, Eslöv, Bjuv, Vellinge, Burlöv, Helsingborg Trelleborg, 
Kävlinge samt Örkelljunga.  
2021 har även 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 svårigheter i att etablera oss i nya kommuner har vi startat nya 
skol-IF i Kävlinge, Trelleborg, Burlöv, Vellinge, Helsingborg och Lund samt kunnat fortsätta och 
stärka arbetet i Åstorp, Östra Göinge, Örkelljunga, Bjuv, Ystad och Eslöv. 
 
ALLAS VÅR SKOL-IF 
RF-SISU Skåne 
Augusti 2021 påbörjades projektet vid namn Allas Vår skol-IF. Det är ett projekt som har en 
vision att kunna inkludera barn och unga med funktionsnedsättning. Första året har främst 
används till att göra förundersökningar för att sedan kunna dra igång projektet nästa år, eller 
när Covid-19 tillåter. Pandemin har tryckt hårt på bromspedalen för projektet då många av de 
som projektet främst riktas till är en riskgrupp. Det har lett till stora svårighet att kunna 
genomföra studiebesök, planera aktiviteter eller stämma träffar. Under hösten fick projektet 
beviljade medel för att anordna utbildningar, vilket planeras att göras under 2022. 
 
HÄLSOSAM UNGDOM 
Malmö Redhawks 
Tillsammans med Malmö Redhawks samtalade vid under våren för att utöka satsningen på 
Skolidrottsföreningar. Under våren så fick vi pausa det befintliga samarbetet och under denna 
tid tittade vi på ett annat upplägg och med fler finansiärer.  Efter sommaren kunde sedan ingå 
i en samverkan under namnet Hälsosam ungdom. I korthet så innebar projektet att Redhawks 
under en fyraveckorsperiod höst och vår är ute hos föreningarna för att sprida hockeyn. 
Material och utrustning samt en handledning manual på tips och idéer har tillfallet de 
föreningar som varit med. Som en del av projektet så kommer medlemmarna i de respektive 
föreningar att gå på en match med Redhawks samt att ledarna får en inspirationsföreläsning 
om ledarskap av Redhawks tränare. Avslutningsvis träffas samtliga föreningar som varit en 
del av projektet i Malmö Arena sommaren 2022. 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 
 
I augusti 2021 startade Ledare i rörelse (LIR). LIR finansieras av Allmänna Arvsfonden vilket 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 öka barn och ungas delaktighet inom 
det ideella föreningslivet. 
 
Projektets organisering  
Projektledare 80%: Jasmine Wahlström 
Projektledare ekonomisk ansvar 20%: Ted Åhs 
Utvecklare Digital Arena 50%: Martin Andersson 
Utvecklare Utvecklingsgrupper 50%: Thekla Hall  
 
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. Under hösten 
har utvecklaren kartlagt behov ute i föreningar för att samla material till intranätet. Efter en 
process kring att välja leverantör valdes företaget Modifinder. Tillsammans med utvecklaren 
har ett första utkast tagits fram utifrån de behov och önskemål målgruppen uttryckt.  

- Ta fram en arbetsmetod kring utvecklingsgrupper (f.d. Ungdomsgrupper). 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 hösten har stort fokus legat på att ta 
fram en hållbar arbetsmetod kring Utvecklingsgruppen, dels baserat på att skala upp 
förbundets tidigare arbete kring gruppen, dels baserat på nya utmaningar och behov. 20st 
unga ingår i Utvecklingsgruppen och sex av dem är nya. På grund av Covid-19 har den 
uppsökande verksamheten inte kunnat göras i så stor utsträckning som önskat.  
Projektet syftar till att lyfta ungas röster och skapa former där de kan få ökat inflytande i 
idrottsrörelsen och den ideella sektorn för att stärka sin positionering i samhället.  Långsiktigt 
önskar vi att LIR leder till att barn och ungas fysiska och psykiska mående förbättras och har 
en långvarig effekt.  

År 1 (augusti-december) 
Under det gångna året har vi startat upp projektet, där kartläggning och behovsanalys har varit 
det centrala. För den digitala arenan har upphandling och etablering av kontakt med 
leverantörer varit stort fokus efter att fått in unga ledares röster. För Utvecklingsgruppen har 
nya unga rekryteras till “gröna gruppen”, dvs utbildningsåret i Utvecklingsgruppen. 
Framtagandet av metodmaterialet har påbörjats och fortsatt uppbyggnad av struktur har skett 
under hela hösten. I december fick vi beskedet att nationella förbundet drar tillbaka den 
personal de har uthyrd i projektet (Thekla Hall) samtidigt som personal för digitala arenan 
(Martin Andersson) sa upp sig för nytt arbete, vilket blev ett litet bakslag i framskridandet av 
projektet. Ny personal blev tillsatt (med start 2022-01-01) och fortsättning av år 1 kan följa 
ordinarie tidsplan.  

I projektets styrgrupp representeras personal från RF-SISU Skåne, Skolidrottsförbundet, Malmö Stads 
fritidsförvaltning samt Skånes Innebandyförbund. 
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Projekt som beviljades 2021 men genomförs 2022:  
 
Skolidrottsförbundet 
Kommunikationsutbildning 
Stor föreningsträff 
Dialogforum 
Hylling till ledare 
 
Trolle Hervander 
Vi är Malmö 
 
Region Skåne 
Verksamhetsbidrag Unga psykiska hälsa 2022 
 
Crafoordska stiftelsen 
HLR utbildning för unga ledare 
 
Young potentials 
Hyllning till unga ledare 
 
 
Sparbankstiftelsen Skåne 
Övergripande utbildningsinsats 
Allas våra skol-IF 
 
Kungliga patriotiska sällskapet 
Allas vår skol-IF (utbildningsinsats) 
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SAMARBETEN OCH SAMVERKANSPARTNERS 
 

 

   

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stiftelsen Trolle och Hervander 
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FÖRENINGSREGISTER 

 

 

 

 

 

AGB Skol Idrottsförening NHG Skol IF 
Aggarpskolans Idrottsförening Norretullskolans Idrottsförening 
Annebergs Skol-Idrottsförening Norrevångsskolans Idrottsförening 
AV Skol-Idrottsförening Nydala Skol Idrottsförening 
Bering Skol IF Nyvångskolans Idrottsförening 
Björkenässkolans Idrottsförening Oxievångskolans Idrottsförening 
Bollerups Skolidrottsförening Pilevallskolans Idrottsförening 
Bulltofta skol-IF Prästavångsskolans IF 
Bäcka Skol Idrottsförening Rutans Skol-Idrottsförening 
City Skolidrottsförening Rågenskolans Rörelse Idrottsförening 
Dammhagskolans IF S:t Petri Skolas IF 
Degebergaskolans Idrottsförening Sallerupskolans SKOL IF 
Fridasro Skol-Idrottsförening Sandeplans Skol-Idrottsförening 
Frostaskolans Idrottsförening Silviaskolans Skolidrottsförening 
Frökne Skol Idrottsförening Slottis Skol Idrottsförening 
Fågelskolans IF Snappe Skol IF 
Färsingaskolans Idrottsförening Sorgenfriskolans Skol Idrottsförening 
Göingeskolans Idrottsförening Spångholmsskolans Skol IF 
Hjärupslundsskolans Idrottsförening Strandskolans Idrottsförening 
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 
Klågerupskolans Idrottsförening Vara Skol-Idrottsförening 
Korsavadsskolans Idrottsförening Vide Privata Skol Idrottsförening 
Kubikskolans Idrottsförening Wieselgrens Ro:s IF 
Kulans Skol Idrottsförening Vittra Adolfsberg Skol IF 
Källebegsskolans Skolidrottsförening Vittra Landborgens Skol IF 
Köpingebro Skol IF Vårboskolans Idrottsförening 
Lindeborgs Skol Idrottsförening Västerskolans Idrottsförening 
Linåkers Idrottsförening Västra Skol IF 
Läreda Skol Idrottsförening Ystad Gymnasium Idrottsförening 
Löddesnässkolans Skolidrottsförening Änga/Västervångskolans Idrottsförening 
Marieskolans Idrottsförening Ängsdal Skol-IF 
Mellanhedens Skol-Idrottsförening Önnestads Gy Skol-IF 
Naverlönnskolans Skol-idrottsförening Österposts Skolidrottsförening 
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Antal 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 nedan avser VT2020 och HT2020. Totalt under 2020 så har 37 
föreningar fått 255 323kr i godkänt LOK-stöd. Dessa föreningar har gemensamt haft 29 887 
deltagartillfällen som haft 5 071 ledartillfällen av ungdomsledare. 

Föreningsnr. Förening Kommun Godkänt belopp Period 
53907 Vara Skol-Idrottsförening Bjuv 743 kr vår 2020 
52104 Marieskolans Idrottsförening Eslöv 13 011 kr vår 2020 
52104 Marieskolans Idrottsförening Eslöv 14 264 kr höst 2020 
50968 Norrevångsskolans Idrottsförening Eslöv 7 091 kr vår 2020 
50968 Norrevångsskolans Idrottsförening Eslöv 8 351 kr höst 2020 
37364 Vittra Landborgens Skol-

Idrottsförening 
Helsingborg 1 666 kr höst 2020 

40381 Läreda Skol Idrottsförening Hässleholm 6 125 kr vår 2020 
52478 TF Hässleholm Skolidrottsförening Hässleholm 2 443 kr vår 2020 
52970 Frostaskolans Idrottsförening Hörby 924 kr vår 2020 
54292 City Skolidrottsförening Kristianstad 1 561 kr vår 2020 
54292 City Skolidrottsförening Kristianstad 10 923 kr höst 2020 
50488 Björkenässkolan Idrottsförening Kävlinge 1 684 kr höst 2020 
45482 Dammhagskolans IF Landskrona 14 261 kr vår 2020 
45482 Dammhagskolans IF Landskrona 17 224 kr höst 2020 
38090 Löddesnässkolans Skolidrottsförening Lomma 5 591 kr vår 2020 
38090 Löddesnässkolans Skolidrottsförening Lomma 5 215 kr höst 2020 
53555 Rutans Skol-Idrottsförening Lomma 1 014 kr vår 2020 
33946 Killebäckskolans IF Lund 9 675 kr vår 2020 
33946 Killebäckskolans IF Lund 7 373 kr höst 2020 
25403 Tunaskolans Idrottsförening Lund 4 054 kr vår 2020 
25403 Tunaskolans Idrottsförening Lund 4 861 kr höst 2020 
53590 AGB Skol Idrottsförening Malmö 1 893 kr vår 2020 
54111 Annebergs Skol-Idrottsförening Malmö 1 825 kr höst 2020 
53977 Bulltofta Skol-IF Malmö 5 543 kr vår 2020 
53977 Bulltofta Skol-IF Malmö 7 003 kr höst 2020 
53187 Bäcka Skol Idrottsförening Malmö 1 050 kr vår 2020 
53582 Höja Skol Idrottsförening Malmö 2 560 kr vår 2020 
53582 Höja Skol Idrottsförening Malmö 1 613 kr höst 2020 
45787 Johannesskolans Idrottsförening Malmö 3 045 kr vår 2020 
45787 Johannesskolans Idrottsförening Malmö 599 kr höst 2020 
53734 Kulans Skol Idrottsförening Malmö 2 329 kr vår 2020 
53734 Kulans Skol Idrottsförening Malmö 998 kr höst 2020 
53600 Lindeborgs Skol Idrottsförening Malmö 7 658 kr vår 2020 
53600 Lindeborgs Skol Idrottsförening Malmö 4 808 kr höst 2020 
54164 Mellanhedens Skol-Idrottsförening Malmö 1 323 kr vår 2020 
54164 Mellanhedens Skol-Idrottsförening Malmö 602 kr höst 2020 
53602 Oxievångskolans Idrottsförening Malmö 462 kr vår 2020 
52994 Slottis Skol Idrottsförening Malmö 1 134 kr vår 2020 
41010 Strandskolans Idrottsförening Malmö 3 414 kr vår 2020 
41010 Strandskolans Idrottsförening Malmö 2 802 kr höst 2020 
53263 Söderkulla Skol Idrottsförening Malmö 3 762 kr vår 2020 
53263 Söderkulla Skol Idrottsförening Malmö 2 374 kr höst 2020 
50844 Vide Privata Skol Idrottsförening Malmö 3 388 kr vår 2020 
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50844 Vide Privata Skol Idrottsförening Malmö 1 099 kr höst 2020 
52894 Sophia Skol-Idrottsförening Simrishamn 3 838 kr vår 2020 
54211 AV Skol - Idrottsförening Sjöbo 3 437 kr vår 2020 
54211 AV Skol - Idrottsförening Sjöbo 8 911 kr höst 2020 
53696 NHG Skol IF Skurup 98 kr vår 2020 
44525 Klågerupskolans Idrottsförening Svedala 9 605 kr vår 2020 
44525 Klågerupskolans Idrottsförening Svedala 5 402 kr höst 2020 
54212 Sandeplans Skol-Idrottsförening Vellinge 9 389 kr vår 2020 
54212 Sandeplans Skol-Idrottsförening Vellinge 3 054 kr höst 2020 
54796 Köpingebro Skol IF  Ystad 1 036 kr höst 2020 
4734 Ystad Gymnasium Idrottsförening Ystad 3 080 kr vår 2020 
4734 Ystad Gymnasium Idrottsförening Ystad 2 873 kr höst 2020 
38120 Änga/Västervångskolans 

Idrottsföreining 
Ystad 917 kr vår 2020 

54161 Rågenskolans Rörelse Idrottsförening Åstorp 1 863 kr vår 2020 
54161 Rågenskolans Rörelse Idrottsförening Åstorp 2 491 kr höst 2020 
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OM OSS 

 

SOCIALA MEDIER 

www.skolidrott.se/skane 

 skolidrottsforbundetiskane 

 www.facebook.se/skolidrottsforbundetiskane 

Skolidrottsförbundet i Skåne 

 

KONTAKT 

Besöksadress: Mindpark Malmö Hyllie, Hyllie Boulevard 35, 215 37 Malmö 

Postadress: Skolidrottsförbundet i Skåne, c/o Mindpark Malmö Hyllie, Hyllie Boulevard 39, 215 37 Malmö 

skane@skolidrott.se 

 

ÖVRIG INFORMATION 

Organisationsnummer: 846001–7596 

Bildades: 1936 

Bankgiro: 5435–5904  

 

 

http://www.skolidrott.se/skane
mailto:skane@skolidrott.se

