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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 

 

År 2020, ett år som för de flesta 
började som vilket år som helst, men 
snabbt tog en vändning. Året har 
varit tufft för många. Ett år där vi alla 
ständigt har fått kämpa mot nya typer 
av utmaningar. 2020 har för oss i 
Skånes Skolidrottsförbund, precis 
som för många andra varit ett 
speciellt år med helt nya rutiner som 
bland annat inneburit digitala möten 
och träffar, samt en hel del arbete 
hemifrån.  
 
Men trots de stora förändringarna 
och de många tråkiga beslut vi 
tvingats ta i relation till Corona, har 
detta år även varit mycket givande 
för oss som förbund. Det har tvingat 
oss att tänka nyskapande och hitta 
nya innovativa lösningar. Vi har 
genom året lyckats få igenom några 
otroligt stora och spännande projekt 
att se fram emot! Bland annat våra 
två stora projekt med Allmänna 
arvsfonden och Sparbanken Skåne 
tillsammans med Stiftelsen Gripen. 
 
Ett stort tack till vår kära personal 
som trots de tuffa utmaningarna gjort 
ett fantastiskt jobb under hela 2020. 
Likaså vår styrelse och 
ungdomsgrupp som under året 
anpassat sig och försökt hålla 
intresset vid liv på ett imponerande 
vis. 
Jag vill även ge ett stort tack till alla 
er föreningar och medlemmar som 
även ni kämpat och gjort ert bästa för 
att göra 2020 till ett så bra rörelseår 
som möjligt! Det har varit så roligt 
och spännande att få ta del av era 
smarta lösningar på olika Corona-
anpassade aktiviteter och lekar!  
 
Jag vill även ge ett extra stort tack till 
skolidrottsförbundet i sin helhet för 
alla de fina erfarenheter och den 
kunskap jag fått under alla mina år 
som aktiv inom förbundet. 

Jag startade min resa år 2010 som 
medlem, ledamot och ledare i en då 
nystartad skolidrottsförening, och 
jag älskade det! Det var början på 
min långa resa inom skolidrotten. 
Jag kom sedan att sitta i Skånes 
Skolidrottsförbunds styrelse i 7 år 
varav 2 år som ordförande.  
 
Nu är det dags för mig att lämna mitt 
uppdrag i styrelsen och ge plats för 
någon annan.  
 
Skolidrotten kommer alltid att ligga 
mig varmt om hjärtat, och även om 
jag inte kommer att vara en del av 
Skånes Skolidrottsförbunds styrelse 
framöver så kommer unga ledare 
samt barn och unga i rörelse, alltid 
vara ett område som ligger mig varmt 
om hjärtat!  
 
Ett stort tack för år 2020,  
Och ett stort lycka till år 2021! 

 

 

Mathilda Meijer Hermodsson 
Förbundsordförande 
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Covid-19 

 

Under året som gått 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 med de aktörer som möjliggör våra satsningar 
har vi kommit fram till olika lösningar kring våra projekt och  
riktade satsningar, där flertalet har fått modifierade  
projektplaner medan andra har fått skjutas fram. Vår 
 personal har successivt fått övergå till att stötta föreningarna  
på distans i digitala former. Våra utbildningar har anpassats  
och genomförts digitalt istället för i lägerform och större  
arrangemang som Inspirationsforum 2020 har tyvärr fått  
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 hösten har vi fått indikationer på att våra föreningar vill hitta nya sätt att engagera sig 
på under vårterminen. Pedagogiska föreningsutvecklare(PFU) i olika föreningar uttryckte 
också att de vill hitta metoder för att behålla intresset hos ungdomsledarna under våren om 
det skulle vara så att de inte kan komma igång med sina aktiviteter. Hösten har därför 
handlat mycket om att ta fram en plan kring att möta dessa behov och önskemål från våra 
medlemmar.   
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Skånes Skolidrottsförbund 

 

Vår verksamhetsidé 

Skånes Skolidrottsförbunds 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 personal som arbetar med dem.  

För att ha barnens bästa i främsta rummet utvecklar vi förbundets verksamhet utifrån fyra 
grundpelare; FN:s konvention om barns rättigheter, Riksidrottsförbundets Strategi 2025, 
Agenda 2030 och Skolidrottsförbundets fyra punkter. 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:  

 

 
 

 

 

 

 

Skånes Skolidrottsförbunds 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 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 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi hade en förhoppning om att alla våra aktiva föreningar ska nå dessa mål redan 2020, 
därav uppstart av Vision 2020, vårt stora utvecklingsprojekt som avlutades förra året. Vi kan 
idag efter avslutat projekt säga att vi känner att vi lyckats över förväntan. 
 
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. Ett exempel på detta är vårt 
samarbete med Rädda Barnen Syd där vi som förbund har blivit certifierade för att utbilda 
distriktets skol-IF i High Five, en utbildning för att stärka barns rättigheter och förebygga 
utanförskap och kränkande handlingar. 

 

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. 

Skånes skolidrottsförbunds 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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84:e årsmötet 2020 

Stadgeenligt årsmöte avhölls den 29:e februari 2020 på Quality Hotel View, Hyllie. 
Antalet närvarande personer var 54st. Mötet leddes av Mathilda Meijer Hermodsson. 

 
Av ombud vid förbundets årsmöte 2020 utsedda: 

Ordförande: Mathilda Meijer Hermodsson 

Ledamöter för 2020: 

o Viggo Björkman 
o Matilda Ekdahl 
o Andreas Flygare 
o Sanne Nilsson 
o Mårten Jönsson 
o Amelie Nordén 

 

Förbundet har inom sig fördelat funktionerna enligt följande: 
Protokollssekreterare: Mårten Jönsson 
Kassaförvaltare: Amelie Nordén 
Utbildningsansvarig: Viggo Björkman 
Föreningsansvarig: Sanne Nilsson 

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

Revisorer har varit Urban Wejhag, UWC AB, Malmö, utsedd av Skånes Skolidrottsförbunds 
årsmöte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



  

 
 

10 Verksamhetsberättelse 2020 

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 till olika projekt, leder satsning på etablering & inkludering samt 
sköter sociala medier vilket i sin tur stärker grunduppdraget. De roller personalen besitter är 
verksamhetsledare, verksamhetsutvecklare, föreningstutvecklare, utbildnings- och 
lägeransvarig samt kommunikatör. Dessa roller var under VT20 uppdelade på 3,5 
heltidstjänster och under HT20 3,2 heltidstjänster. Anledningen till denna minskning var att 
vi, pga Covid-19, drog ned på en halvtidstjänst i samband med att en som vart föräldraledig 
kom tillbaka på 20% till hösten. Personalen var periodvis permitterad till följd av Covid-19 på 
olika nivåer, men detta avtog i december 2020. Vi har även, utöver dessa tjänster, utbildare 
som erhåller arvodering under våra läger och utbildningar. Dessa är i flesta fall 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. 

 
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. 

 

Kommentar från Verksamhetsutvecklare syd: 

2020 har minst sagt varit ett märkligt år där vår, likt många andra verksamheter, fått tänka 
om och ställa om. Det har varit otroligt inspirerande och imponerande att följa hur Skånes 
Skolidrottsförbund tagit sig an de utmaningar de ställts inför där de tänkt om och ställt 
verksamheten om under rådande pandemi.  

Fokus för min roll har under 2020 varit fortsatt nära dialog och samarbete med personal samt 
utvecklingsarbete tillsammans med styrelsen. Utvecklingsarbetet med styrelsen 
genomfördes under processkväll under tidig höst där plan jobbades fram för fortsatt arbete. 
Arbetet kommer att fortsätta under 2021 med förhoppningar om fler fysiska träffar för 
gemensam grupputveckling.  

Under året har Skånes Skolidrottsförbund och förbundskansliet haft löpande och 
regelbunden kontakt. Vi har haft ett nära samarbete inom områden som bland annat 
utbildning, inspirationsforum samt föreningsutveckling i stort. Tack vare deras gedigna 
erfarenhet och kunskap har även Skånes Skolidrottsförbund agerat betydelsefullt bollplank 
mot förbundskansliet i många väsentliga frågor för att driva det nationella utvecklingsarbetet 
framåt.  

Som verksamhetsutvecklare för Skånes Skolidrottsförbund är det väldigt spännande, 
inspirerande och roligt att följa utvecklingen som distriktet gör. Med beviljad 
Arvsfondenansökan ska det, minst sagt, bli än mer spännande att följa Skånes arbete under 
kommande år.  

 

Thekla Hall 
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 Skånes Skolidrottsförbund tagit fram ett 
utbildningskoncept med fokus på ledarskap, förening- och organisationslära samt 
inkluderande förhållningssätt. Många av ledarna i en skol-IF har oftast 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 

Många saker skiljer 2020 från tidigare år och förutsättningar för att ha utbildningar har inte 
varit detsamma. Vid starten av 2020 hann vi ha uppstartsutbildning med föreningslära, en 
ordförandeträff samt High Five, därefter tillkom restriktioner som bidrog till färre 
utbildningstillfällen.   

Hösten 2020 lanserade Skolidrottsförbundet en digital utbildningsplattform och 
fördjupningsutbildningar, som en uppdatering av Unga leder unga-utbildningen. Samtidigt har 
Skånes Skolidrottsförbund tagit fram ett utbildningskoncept som bygger på fysiska 
utbildningstillfällen, både i lägerform och endagsutbildning. Sedan lanseringen av det nya 
utbildningsmaterialet har stort fokus legat på att implementera och matcha det nya materialet 
med vårt utbildningskoncept som bygger på läger och fysiska träffar.  

Att inte kunna genomföra utbildningar i denna form oroade oss men vi kan med stolthet idag 
säga att vi, tack vare vår överenskommelse med kommunerna och stöttning av Region 
Skåne kunde vi ha personal närvarande när föreningarna genomförde Unga leder unga på 
egen hand, vilket vi kan se haft en stor positiv effekt.  
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Skånes Skolidrottsförbunds 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 har vi fått ställa om 
och låtit samtliga föreningar genomföra den digitala utbildningen på hemmaplan och därefter 
haft det praktiska ledarskapet tillsammans med andra. Dock hann enbart en förening 
genomföra det praktiska ledarskapet innan restriktioner stramades åt. 

Ordförandeträffar 
Ordförandeträffar är en utbildningsserie som vänder sig till ordförande, vice ordförande och 
till viss mån sekreterare. Med start i april när alla nya styrelser är satta har vi träff 1 - 
Överlämning och ordförandeskap. I november erbjuder vi träff 2 - Styrelseutveckling och i 
februari har vi träff 3 - Årsmöte. Detta år hann vi ha träff 3 som planerat och träff 1 fick 
skjutas upp och genomfördes i november. Av den anledningen har vi inte haft träff 2 för årets 
kull ordförande och sekreterare.  

High Five 
I samarbete med Rädda barnen erbjuder vi utbildningen High Five i egen regi. Målet med 
utbildningen är att alla föreningar ska få kunskap och verktyg för att ta fram en handlingsplan 
för att minska utanförskap och stärka sina rättigheter.  

Uppstartsutbildning 
Vid terminsstart, både höst och vår, anordnar vi uppstartsutbildningar med fokus på 
förenings-och organisationslära samt erfarenhetsutbyte. Detta år kunde vi genomföra 
vårterminens uppstart i fysisk form, höstens fick bli uppdelad och i digital form.  

Fördjupad föreningskunskap 
Detta är en bred utbildning som utgår från deltagarnas behov. Fördjupad föreningskunskap 
vänder sig till de som gått Unga leder unga och behöver stöd i en utvecklingsfråga, t ex 
IdrottOnline eller föreningsstruktur.  

Inspirationsträff 
Tidigare år har vi haft två stora inspirationsträffar; Inspirationsforum (INSPO) och Moroten. 
Detta år fick vi ställa in INSPO då det är en stor träff där vi samlar ca 250 ledare för att skapa 
inspiration och nätverk. Inspirationsträffen kopplat till Moroten kunde genomföras i annan 
form där föreningarnas redovisning skedde digitalt och sedan belönades dem med ett 
presentkort på en restaurang som de fick besöka tillsammans.  

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. Detta år skedde detta digitalt.  

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 tre fysiska träffar samt 1 digital, dock 
enbart för PFU. Vanligtvis brukar vi erbjuda en träff per termin men på grund av Covid-19 
anordna vi två extrainsatta träffar för att stärka PFU under en tid som präglats av nya 
direktiv, många frågor och ökad arbetsbelastning.  
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Antal medlemmar som genomfört respektive utbildning 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Utbildning Antal som genomfört 
Uppstartsutbildning VT20 115 deltagare 
Inspirationsträff Moroten 69 deltagare 
Ordförandeträff 1 47 deltagare 
Arrangera/engagera 18 deltagare 
High Five 71 deltagare 
Fördjupad föreningskunskap 24 deltagare 
Unga leder unga – Aktivitetsledare 459 deltagare 
Unga leder unga – Vuxenstöd (PFU) 3 deltagare 
Praktiskt ledarskap 26 deltagare 
Ordförandeträff digital 64 deltagare 
PFU-träffar 63 deltagare 
Totalt 959 deltagartillfällen 
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Riktade satsningar 

 

 

Kommunsamverkan 

Vårt stora projekt Vision 2020 som finansierades av Skolidrottsförbundet tillsammans med 
RF/SISU Skåne avslutades under 2019. Vi kan med stolthet säga att vi nådde alla mål i 
projektet i större skala än förväntat. Efter avslutat projekt förväntade vi oss att ha skapat en 
bra och stabil verksamhet för vidare utveckling som skulle göra att vi kan skapa en hållbar 
organisation. Med stark samverkan med kommuner och skolor skulle vi lättare kunna knyta 
an fler kommuner och andra aktörer som vill gå in med ekonomisk stöttning till vårt SDF. Vi 
ville också skapa en fortsatt samverkan tillsammans med såväl nya som redan etablerade 
samarbetspartners i Vision 2020. Dels för att skapa nya projekt tillsammans men framförallt 
för att sätta en hållbarhet i verksamheterna som byggts upp under projektet.  Målet var att få 
en ökning på 30 välfungerande föreningar genom projektet. Det slutade med 39 
välfungerande föreningar där vi idag har ett fortlöpande samverkansavtal med kommun, 
skola eller annan aktör som gör det möjligt för oss att stötta föreningarna och fortsätta att 
erbjuda kostnadsfria utbildningar. Under hösten har vi fått se direkta positiva resultat i 
betydelsen av vår samverkan med kommuner runt om i Skåne.  Det har gett oss 
förutsättningar att kunna stötta och bedriva våra verksamheter på ett kvalitativt sätt trots 
rådande omständigheter.  
 
Finansiering av personalen sker idag, efter avslutat projekt, genom överenskommelser med 
olika aktörer (främst kommuners kultur-och fritidsförvaltningar)  men också från olika nya 
bidragsgivare där Vision 2020 ligger till grund för hur de arbetar idag.  
 

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 sen hösten 2019 
tagit ett större steg kring ett samarbete. Detta har under 2020 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 fyra skolor för att kunna starta upp 
skol-IF. Detta resulterade i att vi från förbundet med hjälp av RF/SISU Skåne nu kunnat rikta 
en insats på två skolor i Helsingborg samt en i Åstorp respektive Bjuv.  

 

 

 

 

 

 

 

Kommuner eller skolor med riktade 
satsningar i samverkan med Skånes 
Skolidrottsförbund för en eller flera 
skol-IF 

Kommuner med riktade satsningar för 
skol-IF i samverkan med 
Rörelsesatsningen  
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Föreningsmanualen 

Skånes Skolidrottsförbund 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 vänder sig till unga i åldern 11–18 och syftar till att öka kunskapen och bibehålla 
engagemanget inom sin förening. Med Moroten som hjälpmedel ska unga ledare i 
skolidrottsföreningar få verktyg för att utvecklas som grupp. Skånes Skolidrottsförbund är en 
stor plattform för unga ledare och därför har vi via moroten skapat ett målgruppsanpassat 
verktyg som gör det möjligt för unga att utveckla sin förening på egen hand. Målet är att 
utveckla den befintliga verksamhet genom olika uppdrag som följer med och genomförs 
under ett läsår. 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 2020 
deltog 27 av våra föreningar i Moroten och föreningarna levererade många fina projekt och 
stod för ett bra engagemang under hösten, i samband med årsmöten och den tredje 
uppdateringen av Moroten så bröt även pandemin ut, detta gjorde att många föreningar fick 
pausa och se över vilka uppdrag som var möjliga att genomföra. Vi från förbundet 
anpassade även moroten gentemot pandemin, vi tog exempelvis bort vissa uppdrag samt att 
maxpoängen för att ta del av vår belöning sänktes till en mer rimlig och uppnåelig siffra.  
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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. 

 

Region Skåne 
Främjande insatser för ungas psykiska hälsa                         
För att främja ungas psykiska hälsa kopplat till effekterna av Covid-19 fick vi beviljat medel 
från Region Skåne. Genom tre insatser har vi på Skånes Skolidrottsförbund arbetat för att 
motverka isolering och för att bibehålla den plattform av unga ledare vi har inom förbundet. 
Med stöd från Region Skåne har vi kunnat ha en stärkt närvaro i föreningarna, framförallt i 
samband med utbildning. Då vi inte kunnat samla flera föreningar i lägerformat så har det 
behövts med närvaro i föreningarna under hösten. För att stärka samhörigheten till en skol-IF 
i Skåne har vi kunnat köpa in trottoarpratare och tröjor till PFU. Den sista insatsen var 
framtagandet av stödmaterial och extrainsatta PFU-träffar. Då nya restriktioner tillkommer 
och föreningarna behöver göra anpassningar och hastiga förändringar har vi tagit fram olika 
guider och handledningsmaterial samt erbjudit både fysiska och digitala träffar för PFU. 
Medverkan i en skol-IF, både som ledare och medlem, är en främjande insats för den 
psykiska hälsan och vår rädsla var att isolering och inställda aktiviteter kan leda till att en stor 
andel av ledarna tappar intresse. Tack vare stöd för Region Skåne har vi kunnat bibehålla en 
stor andel av ledarna och står därför starka inför 2021.  

 

RF/SISU Skåne utvecklingsstöd 
Ungdomsgrupp 
Projekt Ungdomsgruppen - en trestegsmodell är ett treårigt utvecklingsprojekt finansierat av 
RF/SISU Skåne. Detta utvecklingsprojekt är även en del av vårt stora projekt Ledare i rörelse 
som beviljats av Allmänna arvsfonden och startar i augusti. Målet med projektet är att 
utveckla arbetet med Ungdomsgruppen och ta fram en metod kring “trestegsmodellen”.  

 

RF/SISU Skåne utvecklingsstöd 
Etablering och inkluderingsstöd 
Utifrån RF/SISU Skåne har riktat stöd åt verksamheter som kan etablera sig eller utvecklas i 
Rosengård, Nydala, Kroksbäck, Lindängen, Sofielund och Hermodsdal i Malmö, 
Drottninghög och Plantagen i Helsingborg, Charlottenborg och Näsby i Kristianstad samt 
hela Östra Göinge kommun och Bjuv kommun. Under 2020 planerade vi att etablera kontakt 
och starta upp skol-IF Nydala och Sofielund, Plantagen och Drottninghög samt i Bjuv 
kommun. Genom uppsökande verksamhet och riktade satsning i dessa områden ville vi 
skapa förutsättningar för hållbara lösningar. På grund av Covid-19 kunde däremot inte 
fullfölja den plan vi hade satt upp, utan vi fick göra en omställning. Personal från Skånes 
Skolidrottsförbund har varit ute och skapat kontakter i ovan nämnda områden och 
kommuner. Vi har även en skol-IF i Nydala, ingått i samverkan och startat upp en skol-IF i 
Östra Göinge kommun samt stärkt närvaron och arbetat upp nya kontakter i Bjuvs kommun 
samt Rosengård och Hermodsdal i Malmö.  
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RF/SISU Skåne utvecklingsstöd (Allmänna Arvsfonden) 
Idrottsledarbanken 
Under 2019 hade vi nätverkat med specifika förbund/föreningar för att få en indikation kring 
behov återväxt inom idrottsrörelsen. Idén är att Idrottens ungdomsledarbank ska bli en väg ut 
till övriga föreningar/förbund och att det blir en plattform för ungdomar som fortsatt vill 
engagera sig inom idrotten i Skåne. 

Projekt Idrottensledarbanken initierades våren 2020. I samband med detta togs en kontakt 
och en dialog inleddes även med RF/SISU Jämtland/Härjedalen då des redan var igång med 
ett liknande projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden. I deras projektplan skulle man nå ut 
till ytterligare två distrikt i Sverige för att stötta uppstarten av en idrottsledarbank och det 
landade då i att vi från vårt förbund blev en av dessa två.  

Under hösten har dialogen fortsatt med RF/SISU Jämtland Härjedalen. En konsult som står 
för uppbyggnad och support av plattformen har kontrakterats och under våren 2021 kommer 
den första prototypen att presenteras. Andra aktörer, förutom RF/SISU Skåne, som är med 
och stöttar i detta projekt är Allmänna Arvsfonden i vårt projekt “Ledare i Rörelse” som startar 
2021. 

 

Konungens 90-års stiftelse 
Ungt ledarskap på riktigt - handbok för unga ordförande 
Tack vare stöd från Konungens 90-års stiftelse har vi under 2020 kunnat genomföra ett 
förarbete som ska ligga till grund för en handbok för unga ordförande. Genom digitala träffar 
med aktiva ledare och referensgrupp med före detta ledare vill vi kartlägga vad en ny ung 
ordförande behöver veta inför sitt uppdrag. Detta projekt kommer fortsätta 2021.  

 

Skolidrottsförbundet 
Handledningsmanual för föreningsutvecklare  
Projektet syftar till att ta fram ett arbetssätt som fungerar för alla inom Skolidrottsförbundet 
med rollen föreningsutvecklare. Det ska alltså inte krävas att man har tidigare erfarenhet av 
yrket, utan den framtagna handledningsmanualen ska ligga till grund för att alla ska kunna 
genomföra sitt arbete korrekt. På grund av rådande situation har vi under hösten 2020 inte 
testat det första utkastet i praktiken. Detta har istället reviderats och utvecklats med hjälp av 
kommunikation personal mellan. I januari 2021 har vi tagit fram två olika 
handledningsmanualer, en som kan användas för att skapa, stödja och utveckla nya 
föreningar och en som kan användas för att stödja och utveckla befintliga föreningar. 
Materialet kommer att testas under 2021. 

 

Skolidrottsförbundet 
Ungdomsgruppen 
Likt utvecklingsprojektet Ungdomsgruppen - en trestegsmodell är detta projekt även en del 
av det större projektet Ledare i Rörelse. Delar av projektet har kunnat påbörjas men planeras 
gå parallellt med Ledare i Rörelse som startar augusti 2021.  
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Sparbankstiftelsen Skåne 
Utbildningsinsatser i Helsingborg och Bjuv 
Tillsammans med Sparbankstiftelsen Skåne skapar vi genom detta projekt möjlighet för barn 
och unga att utbilda sig i ledarskap, föreningslära och inkludering genom utbildningar 
kostnadsfritt. Satsningen riktar sig till skolidrottsföreningar i Bjuvs och Helsingborgs kommun. 
I Bjuvs kommun fick vi tyvärr inte igång en ny förening pga Corona. I Helsingborg startades 
Vittra Adolfsberg skol IF och Vittra Landborgen skol-IF upp och i samband med detta har 
respektive förening ingått i förbundets utbildningsinsatser.  

 

Sparbanken Skåne, Stiftelsen Gripen 
Hela Skånes Unga ledare 
2017 gjorde vi på Skånes Skolidrottsförbund en riktad satsning mot utvalda kommuner för att 
bygga upp och skapa förutsättningar för skol-IF med en kvalitativ hållbar struktur. Med 
projektstöd från Sparbanken Skåne och Stiftelsen Gripen, har vi nu fått möjligheten att sprida 
den insats som är sprungen ur Vision 2020 i ytterligare 15 kommuner. Målet är att rikta 
insatser till skol-IF genom uppsökande verksamhet och dialoger med mål att ha en första 
pilot av skol-IF i alla berörda kommuner. Följande kommuner ingår i projektet: Höganäs, 
Ängelholm, Åstorp, Båstad, Östra Göinge, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Simrishamn, 
Tomelilla, Höör , Hörby, Lund, Staffanstorp, Sjöbo, Ystad, Svalöv, Eslöv och Kävlinge samt 
Örkelljunga i samverkan med Stiftelsen Gripen. Under våren har det skett uppsökande 
verksamhet genom besök och möten såväl digitalt som fysiskt i de flesta kommuner. Trots 
pandemins infall har vi kunnat upprätta överenskommelse med följande: Eslöv, Ystad, Östra 
Göinge, Örkelljunga och Åstorp. I övriga kommuner har vi stärkt dialogerna ytterligare under 
hösten och i samförstånd med Sparbanken Skåne har vi även förlängt projektet så att vi står 
bättre rustade när pandemin släpper.  
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Malmö Redhawks 
Under hösten 2019 påbörjades ett projekt med Malmö Redhawks där 10 föreningar ingick, 
vilket skulle fortsätta våren 2020. Projektet syftade till att Redhawks skulle sponsra våra 
skolidrottsföreningar med material i form av klubbor, mål och västar. Föreningarna skulle 
även få en möjlighet att, kostnadsfritt, se en SHL-match live. I uppstarten och slutfasen av 
projektet skulle även spelare från Redhawks komma ut på besök till föreningarna de tider de 
hade landhockey på schemat. Samarbetet var inledningsvis väldigt uppskattat och 
förhoppningen var att våren 2020 skulle fortsätta med samma insats och förväntade 
uppskattning. 

Av förklarliga skäl så blev det dock tuffare att fortsätta projektet. Material kom ut till 
föreningarna och tillsammans med Redhawks så hittade vi en form för ett kortare besök av 
spelare med relativt åtstramade restriktioner. Dessvärre hann inte alla föreningar få 
möjligheten att se en SHL-match live då ligan ställdes in under våren. Under hösten 
beslutade vi att pausa projektet men vi har ett fortsatt starkt samarbete med Redhawks och 
det har under året skett digitala möten med planering för att fortsätta vidare på detta då 
restriktioner tillåter det. 

 

 

 

Uppskjutet pga Covid-19 

Under året som gått har det av förklarliga skäl varit svårt att fullfölja många 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. 

Arvsfonden 
I oktober blev vi beviljade medel från Allmänna arvsfonden för att starta projektet Ledare i 
Rörelse. Målet med projektet är att hitta former och verktyg för att ta vara på de ledare som 
slutar grundskolan och vill fortsätta sitt ideella engagemang. Planerad uppstart var januari 
2021 men på grund av rådande omständigheter skjuts starten upp till augusti 2021.  

 
Projekt som beviljades 2020 men startar 2021:  

Trolle Hervander 
Med stöd från stiftelsen Trolle Hervander ska vi skapa forum och aktiviteter som ökar 
engagemang och skapar möten och nätverk mellan skol-IF som är aktiva i Malmö stad.  
 
Young potentials 
Under 2021 ska vi, med stöd från Young potentials, utveckla den modell vi arbetar med idag 
som bygger på stöd och utbildning till unga ledare.  

Dialogforum  
Med stöd från Skolidrottsförbundet fick vi medel att arbeta fram en form för dialogforum 
mellan PFU och rektorer. Syftet med projektet är att stärka dialogen mellan PFU och rektorer 
för att stärka arbetet med skol-IF och hitta hållbara lösningar. Vi ser en stor vinst i att ha 
dessa träffar i fysisk form och har därför fått dispens för att skjuta upp detta till 2021.  
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Tävlingsverksamhet 

 

Under året som gått har vi fått tyvärr fått ställa in såväl utomhus DM som inomhus DM i 
fotboll. Styrelsen har under året fört diskussioner gällande DM:s framtid med Skånes 
Skolidrottsförbund som arrangörer. Inga beslut blev tagna under 2020 men frågan har 
diskuterats kring om det går i linje med tilltänkt ny verksamhetsplan eller om arrangörskapet 
ska förläggas fullt ut på våra föreningar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Samarbeten och samverkanspartners 

 

 

   

  

 

  

  

 

 

 

 

 

Stiftelsen Trolle och Hervander 
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Föreningsregister 

 

 

 

 

 

 

AGB Skol Idrottsförening Köpingebro Skol IF Sorgenfriskolans Skol IF 

Aggarpskolans Idrottsförening Lerbergets Skolidrottsförening Spångholmsskolans Skol IF 
Annebergs Skol-Idrottsförening Lindeborgs Skol Idrottsförening Storkskolans Skol IF 

Apelrydsskolans Skolidrottsförening Linåkers Idrottsförening Strandskolans Idrottsförening 
AV Skol-Idrottsförening Lärcenter Skol Idrottsförening Sundsgymnasiets Skol-IF 

Axonaskolans IF Läreda Skol Idrottsförening Svalövs Montessoris Skol IF 
Bering Skol IF Löddesnässkolans Skolidrottsförening Svaneskolans IF 

Björkenässkolans Idrottsförening Mackleanskolans IF Söderkulla Skol Idrottsförening 

Bollerups Skolidrottsförening Marieskolans Idrottsförening TF Hässleholm Skol IF 
Bulltoftasskolans Idrotts Förening Mellanhedens Skol-Idrottsförening Tornlycke Skol Idrottsförening 

Bäcka Skol Idrottsförening Momentum Skol Idrottsförening Tunaskolans Idrottsförening 

City Skolidrottsförening Mörarpsskolans IF Vara Skol-Idrottsförening 
Dammhagskolans IF Naverlönnskolans IF Varagårdsskolans IF 
Degebergaskolans Idrottsförening NFU Skol Idrottsförening Vide Privata Skol Idrottsförening 

Ekeby Skolidrottsförening NHG Skol IF Videdalskolans Skol IF 
Elinebergsskolans IF Norreportskolans IF Wieselgrens Ro:s IF 

Fridasro Skol-Idrottsförening Norretullskolans Idrottsförening Vittra AD Skol-Idrottsförening 

Frostaskolans Idrottsförening Norrevångsskolans Idrottsförening Vittra Landborgens Skol IF 
Frökne Skol Idrottsförening Nydala Skol Idrottsförening Västerskolans Idrottsförening 

Fäladsgårdens Skolidrottsförening Nyvångskolans Idrottsförening Ystad Gymnasium IF 
Färsingaskolans Idrottsförening Oxievångskolans Idrottsförening Änga/Västervångskolans IF 

Göingeskolans Idrottsförening Pilevallskolans Idrottsförening Ängsdal skol-IF 

Hela Svedalas Skol Idrottsförening Polhemskolans Idrottsförening Önnestads Gy Skol-IF 
Hjärupslundsskolans Idrottsförening ProCivitas Skolidrottsförening Malmö Österposts Skolidrottsförening 

Höja Skol Idrottsförening Prästavångsskolans IF  

Johannesskolans Idrottsförening Påarp Skol-Idrottsförening  
Järnåkra Skol-Idrottsförening Rutans Skol-Idrottsförening  
Kastanjeskolans Idrottsförening Rydebäcksskolans Skolidrottsförening  

Killebäckskolans IF Rågenskolans Rörelse Idrottsförening  
Klågerupskolans Idrottsförening S:t Petri Skolas IF  
Korsavadsskolans Idrottsförening Sally Bauerskolans Skol IF  

Krika Bygdeskolans Skol IF Sandeplans Skol-Idrottsförening  
Kubikskolans Idrottsförening Silviaskolans Skol IF  
Kulans Skol Idrottsförening Skolidrottsförening Östergård  

Kullagymnasiet Idrottsförening Skol-IF Fria Läroverken i Malmö  

Kungsgårdsskolans IF Slottis Skol Idrottsförening  
Kunskapsskolan Ystad Skol IF Snappe Skol IF  
Källebegsskolans IF Sophia Skol-Idrottsförening  
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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 VT2019 och HT2019. 
Totalt under 2019 så har 41 föreningar fått 306 054kr i godkänt LOK-stöd. Dessa föreningar 
har gemensamt haft 36 403 deltagartillfällen som haft 6 144 ledartillfällen av ungdomsledare. 

Föreningsnr. Förening Kommun Godkänt belopp Period 

53907 Vara Skol-Idrottsförening Bjuv 2 848 kr höst 2019 

52104 Marieskolans Idrottsförening Eslöv 21 494 kr vår 2019 

52104 Marieskolans Idrottsförening Eslöv 15 608 kr höst 2019 

50968 Norrevångsskolans Idrottsförening Eslöv 12 029 kr vår 2019 

50968 Norrevångsskolans Idrottsförening Eslöv 5 992 kr höst 2019 

40381 Läreda Skol Idrottsförening Hässleholm 6 783 kr vår 2019 

40381 Läreda Skol Idrottsförening Hässleholm 7 315 kr höst 2019 

52478 TF Hässleholm Skolidrottsförening Hässleholm 997 kr höst 2019 

46149 Kullagymnasiet Idrottsförening Höganäs 3 836 kr höst 2019 

52970 Frostaskolans Idrottsförening Hörby 569 kr vår 2019 

52970 Frostaskolans Idrottsförening Hörby 833 kr höst 2019 

52922 Lärcenters Skol Idrottsförening Hörby 1 827 kr vår 2019 

52922 Lärcenters Skol Idrottsförening Hörby 3 738 kr höst 2019 

40872 Norretullskolans Idrottsförening Kristianstad 2 856 kr vår 2019 

50488 Björkenässkolan Idrottsförening Kävlinge 2 461 kr höst 2019 

45482 Dammhagskolans IF Landskrona 12 213 kr vår 2019 

45482 Dammhagskolans IF Landskrona 16 290 kr höst 2019 

38090 Löddesnässkolans Skolidrottsförening Lomma 4 474 kr vår 2019 

38090 Löddesnässkolans Skolidrottsförening Lomma 5 612 kr höst 2019 

53555 Rutans Skol-Idrottsförening Lomma 6 876 kr vår 2019 

33946 Killebäckskolans IF Lund 9 093 kr vår 2019 

33946 Killebäckskolans IF Lund 5 140 kr höst 2019 

25403 Tunaskolans Idrottsförening Lund 3 169 kr vår 2019 

53590 AGB Skol Idrottsförening Malmö 2 861 kr vår 2019 

53590 AGB Skol Idrottsförening Malmö 3 553 kr höst 2019 

53977 Bulltoftasskolans Idrotts Förening Malmö 6 391 kr höst 2019 

53187 Bäcka Skol Idrottsförening Malmö 4 158 kr höst 2019 

53582 Höja Skol Idrottsförening Malmö 6 085 kr vår 2019 

53582 Höja Skol Idrottsförening Malmö 2 873 kr höst 2019 

53734 Kulans Skol Idrottsförening Malmö 5 026 kr vår 2019 
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53734 Kulans Skol Idrottsförening Malmö 2 205 kr höst 2019 

53600 Lindeborgs Skol Idrottsförening Malmö 5 999 kr vår 2019 

53600 Lindeborgs Skol Idrottsförening Malmö 5 993 kr höst 2019 

54164 Mellanhedens Skol-Idrottsförening Malmö 1 288 kr höst 2019 

53602 Oxievångskolans Idrottsförening Malmö 4 256 kr vår 2019 

53602 Oxievångskolans Idrottsförening Malmö 3 934 kr höst 2019 

52994 Slottis Skol Idrottsförening Malmö 1 645 kr vår 2019 

52994 Slottis Skol Idrottsförening Malmö 1 309 kr höst 2019 

41010 Strandskolans Idrottsförening Malmö 3 710 kr höst 2019 

53263 Söderkulla Skol Idrottsförening Malmö 707 kr vår 2019 

53263 Söderkulla Skol Idrottsförening Malmö 4 954 kr höst 2019 

50844 Vide Privata Skol Idrottsförening Malmö 7 910 kr vår 2019 

50844 Vide Privata Skol Idrottsförening Malmö 5 453 kr höst 2019 

52894 Sophia Skol-Idrottsförening Simrishamn 2 342 kr vår 2019 

52894 Sophia Skol-Idrottsförening Simrishamn 4 517 kr höst 2019 

52923 Emanuelskolans Idrottsförening Sjöbo 1 229 kr vår 2019 

51095 Storkskolans Skol Idrottsförening Sjöbo 6 147 kr vår 2019 

51095 Storkskolans Skol Idrottsförening Sjöbo 3 246 kr höst 2019 

53696 NHG Skol IF Skurup 507 kr vår 2019 

53561 Aggarpskolans Idrottsförening Svedala 648 kr vår 2019 

53561 Aggarpskolans Idrottsförening Svedala 2 150 kr höst 2019 

44525 Klågerupskolans Idrottsförening Svedala 9 464 kr vår 2019 

44525 Klågerupskolans Idrottsförening Svedala 8 867 kr höst 2019 

52066 Naverlönnskolans Skol-Idrottsförening Svedala 956 kr höst 2019 

50141 Spångholmsskolans Skol IF Svedala 6 237 kr vår 2019 

50141 Spångholmsskolans Skol IF Svedala 4 732 kr höst 2019 

31132 Bollerups Skolidrottsförening Tomelilla 2 049 kr vår 2019 

31132 Bollerups Skolidrottsförening Tomelilla 2 625 kr höst 2019 

46238 Pilevallskolans Idrottsförening Trelleborg 2 513 kr vår 2019 

46238 Pilevallskolans Idrottsförening Trelleborg 2 142 kr höst 2019 

54212 Sandeplans Skol-Idrottsförening Vellinge 1 429 kr höst 2019 

4734 Ystad Gymnasium Idrottsförening Ystad 8 813 kr höst 2019 

38120 Änga/Västervångskolans 
Idrottsföreining 

Ystad 2 837 kr vår 2019 

38120 Änga/Västervångskolans 
Idrottsföreining 

Ystad 1 131 kr höst 2019 

54161 Rågenskolans Rörelse Idrottsförening Åstorp 1 289 kr höst 2019 
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Om oss 

 

Sociala medier 

www.skolidrott.se/skane 

 skolidrottsforbundetskane 

 www.facebook.se/skanesskolidrottsforbund 

Skolidrottsförbundet i Skåne 

 

Kontakt 

Besöksadress: Hyllie stationstorg 2, 215 32 Malmö 

skane@skolidrott.se 

 

Övrig information 

Organisationsnummer: 846001–7596 

Bildades: 1936 

Bankgiro: 5435–5904 

 

 

http://www.skolidrott.se/skane
http://www.facebook.se/skanesskolidrottsforbund
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