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1. ordförande har ordet

 
 
2019 har varit ett händelserikt och 
mycket lärorikt år! Vårt förbund har 
fortsatt växa sig större och starkare. 
Året har bjudit på många 
utbildningsläger. Dessa läger har 
resulterat i massa nya certifierade 
ungdomsledare, som nu är ute och 
aktivt jobbar i sina föreningar för att få 
barn och ungdomar i rörelse. I våras 
anordnades ett av de största 
skolidrottslägerna genom tiderna. 
Skånes skolidrottsförbunds 
inspirationsforum 2019. Över 200 
ungdomar från alla delar av Skåne 
deltog under dessa två dagar. Och oj oj 
oj vad lyckat det blev! Men detta är bara 
en lite del av allt de som har hänt i 
förbundet under det gångna året. För 
mig har detta år varit extra speciellt då 
det är mitt första år som ordförande 
efter många års erfarenhet som 
ledamot i förbundet. Året och 
förtroendeuppdraget har utmanat mig 
på ett nytt sätt. Detta har gjort att jag 
utvecklats och lärt mig många nya saker 
om mig själv och förbundet, samt även 
fått mycket ny kunskap kopplat till 
administrativt styrelsearbete. Jag vill 
efter detta år ge ett extra tack till vår 
personal! Av olika anledningar har vi 
haft en del tillfälliga förändring i vår 
personalstyrka under  
 
 
 
 
 
 

 
 
året. Detta har inneburit att ett extra 
stort ansvar har landat i knät på den 
personal som fortfarande funnits på 
plats. Ett ansvar som de tagit sig an 
beundransvärt bra! Jag är så glad över 
att vi har en så fin och kompetent 
personal i vårt förbund. Personal som 
verkligen vill förbundet och alla 
ungdomars bästa! En stor eloge och ett 
stort tack till er. Jag vill även ge ett stort 
tack till mina kollegor i styrelsen, alla 
PFU:n där ute och alla ungdomar som 
varje dag bidrar till att vårt förbund blir 
starkare och bättre. Men nu vill jag 
blicka framåt. Jag vet att det redan nu 
finns en hel del spännande nya saker på 
gång inför 2020. Jag är så taggad och 
redo för det nya året och alla nya 
möjligheter det kommer erbjuda. 
Skolidrotten ligger mig varmt om 
hjärtat, och oavsett om jag får en plats i 
styrelsen nästa år eller inte, så ser jag 
fram emot att få se allt som förbundet 
kommer åstadkomma och erbjuda alla 
ungdomar där ute! 
 

TACK!  
Mathilda Meijer Hermodsson 

Förbundsordförande 
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2. Skånes skolidrottsförbund 
Idrottandet i Sverige är i ständig förändring och vårt förbund likaså. För att vi som förbund ska kunna 
fortsätta utvecklas och möta de utmaningar som sker klubbades det igenom, på Svenska 
skolidrottsförbundets årsmöte 2018, en reviderad version av vår färdplan som sträcker sig till 2025. 
En färdplan som vi, i Skånes skolidrottsförbund, också ska arbeta mot. För att vi ska göra detta på bästa 
sätt har ett arbete skett genom en processdag där vi skapat en målbild om hur vi utvecklas med dessa 
mål utifrån våra förutsättningar. 
Vi har genom de fyra övergripande målen i skolidrottsförbundets egen färdplan gjort egna delmål som 
ska vara genomförda 2023. De fyra övergripande målen är:  
 

 
 
 
 
 

 
Vårt distrikts delmål i dessa övergripande mål är följande: 
 
Livslångt idrottande 

1. Aktiva föreningar som jobbar utifrån de fyra punkterna i alla kommuner i Skåne 
2. Samarbete med andra förbund med äldre målgrupper. 
3. Skapa välfungerande föreningar som inom två år, efter stöd från oss, blir självgående och 

certifierade föreningar. 
 
Stark och enad organisation 

4. Ha arbetande utskott i varje zon (NÖ, SÖ, NV, NÖ, centralt) med ungdomar i alla zoner som 
dessutom finns representerade i ungdomsgruppen. 

5. Arbeta fram en systematisk kvalitetssäkring gällande arbetsfördelning och arbetssätt som inte 
är personbunden. 

6. Säker och långvarig inkomstkälla för att våra idéer ska leva vidare med anställda 
7. Ett ökat antal av starka aktörer som samarbetspartners. 

 
Tillgängligt  

8. Likabehandlingsplan och handlingsplan mot kränkning, diskriminering och mobbning (High 
Five) finns implementerad i varje förening som bedriver daglig verksamhet. 

9. Göra uppdraget som PFU mer tilltalande. Varje förening ska ha minst en fungerande utbildad 
PFU på varje förening. 

10. Återkommande utvärdering och uppföljning av kommuner och föreningar. 
 
Ledande ledarskola 

11. Kontinuerlig uppdatering av utbildningsmaterialet. 
12. Ungdomsgruppen är en integrerad arbetsgrupp till såväl styrelse som personal och stöttar upp 

den dagliga verksamheten genom föreningsbesök, lägeransvar och utbildning. 
13. Skånes skolidrottsförbund är det SF i Skåne som erbjuder flest utbildningar och nätverksträffar. 

 
 
 
 
 
 

Livslångt 
idrottande 

Stark och enad 
organisation 

Ledande 
ledarskola 

Tillgängligt och 
tilltalande 
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De fyra punkterna 
Svenska skolidrottsförbundet har tagit fram fyra punkter som ska ligga till grund för en aktiv och 
välfungerande skolidrottsförening. Dessa fyra punkter är följande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skånes skolidrottsförbund stöttar föreningarna i arbetet med de fyra punkterna på många olika sätt 
men främst genom aktiva föreningsbesök. Under dessa föreningsbesök hjälper våra 
föreningsutvecklare ungdomarna och PFU i våra olika föreningar att utveckla sina föreningar till deras 
fulla potential. Vi implementerar också de fyra punkterna i alla våra utbildningar och hade också under 
året ett helt inspirationsläger kopplat till dem. 
 
De fem utvecklingsresorna 
För att nå målen i Strategi 2025 har svensk idrott valt att arbeta utifrån fem prioriterade 
utvecklingsresor. Tillsammans stakar de ut vägen mor framtidens idrott. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skånes skolidrottsförbund stöttar föreningarna i arbetet med de fem utvecklingsresorna på samma 
sätt som vi arbetar med de fyra punkterna. Ungdomsgruppen och våra ungdomskonsulenter har som 
huvuduppdrag att arbeta med dessa frågor samtidigt som vi planerar att arrangera vårt stor 
inspirationsforum 2019 kring utvecklingsarbete gällande just dessa. Det som underlättar vårt arbete 
med de fem utvecklingsresorna inom skolidrottsförbundet är att vi ligger i framkant och redan jobbar 
bra och aktivt med de mål som är uppsatta i strategi 2025. Vi har en förhoppning om att alla våra aktiva 
föreningar ska nå dessa mål redan 2020. Därav namnet Vision 2020 på vårt stora utvecklingsprojekt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Att ha en styrelse bestående av unga medlemmar som stöttas av en vuxen 

Att medlemmarna utbildas i föreningslära och ledarskap 

Att skapa former för demokrati och ungdomsinflytande 

Att erbjuda medlemmarna kvalitativa, regelbundna och varierande aktiviteter 
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3. 83:e årsmötet 2019 
Stadgeenligt årsmötet avhölls den 2:e Februari 2019 på Quality Hotel View, Hyllie. Antalet 
närvarande person var 80 st. Mötet leddes av Jamie Spörndii. 
 
Av ombud vid förbundets årsmöte 2019 utsedda: 
Ordförande: Mathilda Meijer Hermodsson  
 
Ledamöter för 2019:  
• Amelie Nordén  
• Jasmine Wahlström 
• Rasmus Hedberg 
• Sofie Alvén 
• Mårten Jönsson 
• Andreas Flygare 
Suppleant 
Måns Bard Nilsson 
 
Förbundet har inom sig fördelat funktionerna enligt följande: 
Protokollsekreterare: Mårten Jönsson  
Kassaförvaltare: Amelie Nordén  
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 8 protokollförda sammanträden. Dessutom har de olika 
kommittéerna sammanträtt för planerings- och uppföljningsträffar.  
Revisorer har varit Urban Wejhag, Malmö utsedd av Skånes Skolidrottsförbunds årsmöte. 
 

4. 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. Tack vare vår satsning på 
utvecklingsprojektet Vision 2020 och olika överenskommelser med kommuner så hade vi under HT19 
4 heltidsanställda, varav 2 tillsvidaretjänster och 2 projektanställningar. Under HT19 sänktes 
personalstyrkan till 2,5 tjänster pga sjukskrivning, föräldraledighet och en uppsägning. De roller som 
vår personal har är verksamhetsledare, verksamhetsutvecklare, föreningsutvecklare och utbildnings- 
och lägeransvarig. Personalen har utöver dessa roller också fått delegerat ansvar från styrelsen att leda 
vissa projekt, leda satsning på etablering och inkludering samt sköta sociala medier. Personalen arbetar 
uteslutande efter styrelsens riktlinjer och mål. Förbundet har också en aktiv ungdomsgrupp som 
engagerar sig i olika roller inom förbundet. Under 2019 genomförde våra föreningsutvecklare 335 
föreningsbesök. 

Verksamhetsutvecklare region syd, Svenska skolidrottsförbundet 

Under 2019 gjorde Skolidrottsförbundet en nationell omorganisering där fyra verksamhetsutvecklare 
tillsattes – en i Malmö, en i Göteborg, en i Stockholm och en i Umeå. Verksamhetsutvecklaren med 
bas i Malmö ansvarar för södra regionen där Skånes Skolidrottsförbund innefattas. 
Verksamhetsutvecklarens uppdrag är bland annat att stötta sina respektive SDF med respektive 
föreningar i regionen. Eftersom Skånes Skolidrottsförbund är ett starkt distrikt med fyra anställda 
som ansvarar för de områden som verksamhetsutvecklaren annars hade gjort, har specifika riktlinjer 
tagits fram för hur samarbetet mellan Skånes Skolidrottsförbund och Skolidrottsförbundet nationellt, 
framförallt verksamhetsutvecklaren för regionen, ska se ut. 
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5. utbildning  
Under verksamhetsåret 2019 har Skånes skolidrottsförbund arrangerat 9 olika utbildningar  
vid 23 olika utbildningstillfällen. Vid de olika utbildningstillfällena har vi totalt haft  
1331 ungdomsdeltagartillfällen varav 578 deltagartillfällen är i lägerform.  
 
Följande utbildningar har erbjudits:  

Uppstartsträffar 5 st 
Vid terminsstart vi på förbundet erbjudit uppstartsträffar, detta för att skapa en bra och stabil start för 
föreningarna. Här ha de fått tid att sitta med alla dokument inför terminsstart och fått arbeta utifrån 
Föreningsmanulens check-lista.  På dessa träffar har både ungdomsledare och PFU närvarat. 
 
FLEX Arrangera & engagera 3 st 
Utbildningen Arrangera & engagera är en utbildning i att skapa, driva och genomföra projekt samt att 
skriva projektansökningar. Målet med utbildningen är att deltagarna ska ha en tydlig projektplan för 
planerade projekt samt skickat in minst en ansökan för bidrag till att genomföra dessa. 
 

Unga leder unga Grön 3 st 
Unga leder unga, ULU, är grundläggande ledarskapsutbildningen för ungdomar för att kunna leda såväl 
sig själva som andra. Utbildningen innehåller allt från idrottens organisation, till föreningskunskap till 
praktiskt ledarskap. Grön är för ledare i åldern 10-12år.  
 
Unga leder unga Blå 4 st 
Unga leder unga, ULU, är grundläggande ledarskapsutbildningen för ungdomar för att kunna leda så 
väl sig själva som andra. Utbildningen innehåller allt från idrottens organisation, till föreningskunskap 
till praktiskt ledarskap. Blå är för ungdomar i åldern 13-15år.  
 

Rektorsträff 2 st 
Under året har vi anordnat två rektorsträffar för att skapa en bättre dialog med skolledning samt 
identifiera behov och önskemål. Genom rektorsträffarna kan vi skapa bättre förutsättningar för PFU 
och rektorerna får ett forum att nätverka och dela erfarenheter.   
 
Utbildning PFU 2st  
Utbildningen för föreningens vuxna stöttning s.k. pedagogisk föreningsutvecklare ger en grund vad en 
skolidrottsförening är, hur en bör drivas av unga för unga utifrån de fyra punkterna samt vad rollen 
som PFU innebär. Utbildningen följer föreningsmanualen för att underlätta samt öka förståelse.  
 

High five 1 st 
High five är Rädda barnens utbildning och som ett samarbete mellan Rädda barnen syd och Skånes 
skolidrottsförbund har vi målgruppsanpassat materialet. Målet med High five är att skapa en 
inkluderande förening där ledare snabbare kan identifiera mobbing och kränkande handlingar. 
Utbildningen är under tre tillfällen där träff två och tre är lägerform.  
 
Ordförandeträff 3 st 
Ordförandeträffarna började som ett projekt under 2017/2018 och har under 2019 implementeras i 
ordinarie verksamhet. Vi önskar att se att ordförande ska bli stärka i sin roll och vill genom 
ordförandeträffarna öka deras nätverks dem emellan samt erbjuda kompetenshöjande insatser som 
ska leda till både individuella och kollektiv utveckling.  
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OrdförandeträffaR 

Ordförandeträffar, ett projekt med mål att skapa ett kontaktnät för ordförande och viceordförande 
samt skapa samhörighet och fördjupad föreningskunskap för de ungdomarna har den viktiga rollen. 
Projektet har under året fokuserat på årsmötet samt överlämning och rekrytering. 

Årsmötet - Målet med dagen var att ge ordförande tillräckligt med kunskap för att kunna, med 
handledning, genomföra mötet på ett självständigt sätt. Med på denna dag var även föreningens 
sekreterare samt PFU. Dagen avslutades med närvaro på Skånes skolidrottsförbunds årsmöte.  

Överlämning - För att den nya ordförande ska få en så bra start som möjligt med sin förening och sitt 
ordförandeskap så avlutades vårterminen med en träff med den nya och befintliga ordförande, här tog 
vi fram olika typer av verktyg för att övergången skulle bli så smidig som möjligt. Det var en väldigt 
uppskattad sista träff då det skapades bra dialoger och tankar mellan ungdomarna samt att de kunde 
bolla många lärdomar och idéer till varandra.  

Uppstart - Under träffen på höstterminen så jobbade vi mycket med att strukturera upp rollen som 
ordförande med ex dokument och Idrottonline. Vi lät ungdomarna arbete utifrån olika typer av fall och 
ledord för att skapa levande diskussioner och samspel. Avslutningsvis så fick även ungdomarna lyssna 
och ta tips från äldre ordförande från vår ungdomsgrupp.  

 

 

F-6 satsning 
Under 2018 föll de flesta gymnasieskolors föreningar bort men intresset var stort från F-6 skolor. Vi 
valde därför att under år 2019 försöka göra en satsning på tre föreningar med anknytning till F-6 
skolor. Följande skolor ingick i satsningen som visat sig vara väldigt lyckad och uppskattad: 
Löddesnäskolan i Lomma med Löddesnäskolans IF, Vårfruskolan i Lund med AV skol IF och 
Nydalaskolan i Malmö med ND skol IF. 
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Inspirationsforum 

INSPO 2019 genomfördes den 29-30/5 på Quality Hotel View i Malmö. Med stöd från Konungen Gustaf 
V:s 90-årsfond och Svenska skolidrottsförbundet genomförde vi det största Inspirationsforum vi 
någonsin arrangerat. Träffen fokuserade på de fem utvecklingsresorna och strategi 2025 där 
ungdomsledarna delades in i de olika resorna; en ny syn på träning och tävling, den moderna 
föreningen engagera, inkluderande idrott för alla, jämställdhet för en framgångsrik idrott samt ett 
stärkt ledarskap. Tillsammans med ungdomsgruppen arbeta föreningarna fram en struktur och en 
planering på hur just dessa resor skulle kunna implementeras i deras verksamhet. Sista kvällen 
avslutades med en stor festlig bankett som inkluderade god mat, prisutdelningar samt underhållning 

Under dessa två dagar hade vi gästföreläsare på plats i form av inspiratören Staffan Taylor, boxaren 
Klara Svensson,  Alexander Holmqvist och Matti Sutinen från RF/SISU Skåne, Julius Mauritzon från PWC 
samt Korpen, Skånes Innebandy, skytte, gymnastik och friidrottsförbund. Vi samlade även PFU, 
fritidschefer, skolledning och distriktsförbund för att tillsammans titta på hur vi på bästa sätt kunde 
inkludera Strategi 2025 och genom inspiration och idéer tog vi fram verktyg för 
skolidrottsföreningarnas verksamhet och dess framtid.  
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PFU träffar Och rektorsträffar 

I februari 2019 bjöds både rektorer och PFUs in för att samverka kring hur vi kan stärka och strukturera 
föreningarna ytterligare. Vi presenterade även undersökningar från våra föreningar och berättade 
kring vilka planer vi i förbundet hade för framtiden. Avslutninggsvis fick rektorer och PFUs samarbeta 
kring olika typer av frågeställning som sedan presenterades i diskussionsformer.  

I maj bjöd vi in  PFUs och rektorer till vår INSPO (se ovan) 

Under den första rektorsträffen på höstterminen bjöd vi in rektorer från både befintliga och nya 
föreningar och genom detta upplägg kunde vi samla in olika typer av erfarenheter och syn på deras 
skol-IF. Fokuset i övrigt låg även på att skapa förutsättningar för deras skol-IF i workshopsform fick de 
dela med sig av sina tankar och idéer. Utifrån detta gavs det möjlighet för rektorerna att berätta om 
hur de på bästa sätt skapar ett engagemang kring sin skol-IF vilket sedan mynnade ut i ett större 
diskussionsforum som samlades in för lägga grunden till kommande träffar. Under träffen så 
presenterade även Jasna och Sara från ungdomsgruppen sin skol-IF resa från åk 8.  

Under höstterminen så åkte vi iväg med PFU till Knutstorp, detta i samarbete med Förenade bild 
Malmö. Fokus låg på att gå igenom den stundande terminen. Vi jobbade i två pass; där ett fokuserade 
på föreningsstruktur, föreningsmanualen, dokument och Idrottonline samt workshop med 
erfarenhetsutbyte. Vi avslutade sedan dagen med att provköra nya BMW bilar som gav mycket fart 
och skratt. Genom att kunna träffas på detta sätt ser vi att föreningarna kommer varandra närmre 
samt att PFUs får tid att reflektera och berätta om just deras erfarenheter. Med mer tyngd bakom 
uppdraget så skapas också det mer och mer förutsättningar för att PFU kan få den tiden som behövs 
ute i verksamheten.  

Under Rektorsträffen träffarna har vi även haft rektorer som berättat hur en som PFU kan få sin rektor 
att satsa mer på tid i tjänst och utveckling av skolidrottsföreningen. Vi har också haft föreläsningar från 
etablerade skolidrottsföreningar som fått berätta hur de går tillväga och sedan workshopat kring hur 
vi kan göra uppdraget som PFU lättare. Diskussioner har också förts kring hur en ska tänka för att 
lättare kunna göra eventuella överlämningar 
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Augustenborgskolans IF 
Höjaskolans IF 

Klågerupskolans IF 
Naverlönnskolans IF 
Spångholmskolans IF 

Aggarpskolans IF 
Hela Svedala skol IF 

NFU skol IF 
Bara skol IF 

Killebäckskolans IF 
AV skol IF 

Tunaskolans IF 
Sandeplanskolans IF 

 

6. projekt 

Vision 2020 
Tillsammans med Skåneidrotten och Svenska skolidrottsförbundet har Skånes skolidrottsförbund tagit 
fram utvecklingsprojektet Vision 2020. I projektet skapar vi överenskommelser med olika kommuner 
runt om i Skåne för att öka ungas delaktighet och inflytande och ledarskap. Projektet är inne på sitt 
tredje år och är mycket framgångsrikt. Alla kommuner som varit med under första och andra året har 
valt att fortsätta samverka med oss under ytterligare ett år samtidigt som vi fått med tre nya 
kommuner under 2018. De kommuner som väljer att ingå avtal med oss genom Vision 2020 får en 
personlig utvecklingskonsulent som finns till hands genom fysiska föreningsbesök för föreningarna i 
den utsträckning som krävs. Föreningarnas organisationsledare får också delta på alla våra läger och 
utbildningar kostnadsfritt. 
 
Framtidens ledare med Sparbankstiftelsen Skåne 
På samma sätt som Vision 2020 med stöttning av Skåneidrotten och Svenska skolidrottsförbundet fick 
vi också igång ett liknande projekt men med stöttning av Sparbankstiftelsen Skåne.  Utifrån detta 
projekt tillkom fler skolidrottsföreningar med hjälp av kommunala överenskommelser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Kommuner som valde fortsatt sin 
överenskommelse HT2019/VT2020 

Malmö Stad 
Hörby 
Sjöbo 
Lund 
Ystad 

Svedala 
 
 

Kommuner som ingår i Framtidens ledare 
med Sparbankstiftelsen Skåne: 

Lomma 
Bjuv 

Trelleborg 
Vellinge 

 
 
 
 
 
 
 

Vara skol IF 
Vide priv skol IF 

Sorgenfriskolans IF 
Pilevallskolans IF 
Storkskolans IF 

Emanuelskolans IF 
GH skol IF 

Frosta skol IF 
Oxievångskolans IF 

Löddesnässkolans IF 
Rutan skol IF 

Johannesskolans IF 
Bulltoftaskolans IF 

 

Lärcenters IF 
Slottis skol IF 
Backa skol IF 

HD skol IF 
Bäcka skol IF 

Söderkullaskolans IF 
Nydala skol IF 

Lindeborgskolans IF 
Stenkulaskolans IF 

Västerportskolans IF 
Fågelbacken skol IF 

ND Skol IF 
Mellanhedenskolans IF 

 

Föreningar som ingått eller ingår i Vision 2020 
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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 ifrån förbundet har under hösten 2019 tagit ett större steg 
kring ett samarbete. Vi har föreläst om Skol IF och vår verksamhet vid tre tillfällen och fortsätter med 
detta under våren 2020. Tanken med vårt samarbete är att stärka skolidrottsföreningar och 
komplettera detta med de åtaganden skolorna har ingått med rörelsesatsningen. Under hösten 2019 
så har vi fört samtal med 4 skolor i Helsingborg samt 4 skolor i Bjuv för att starta skolidrottsföreningar 
och inkludera detta arbete tillsammans med RF - Sisu Skåne och deras projektledare Henrik Nilsson.  

Redhawks 

Under hösten så ingick vi i ett samarbete med Malmö Redhawks, 10 föreningar tog del av detta där 
man bedrev landhockey på skolgården. Redhawks sponsrade med material i form av klubbor, mål och 
västar och föreningarna fick även möjlighet att kostnadsfritt titta på en SHL match. I uppstarten och i 
slutfasen av projektet som sträckte sig under 6 veckor så kom även spelare från Redhawks ut på besök 
ute hos föreningarna. Detta har varit ett väldigt uppskattat samarbete och som under våren 2020 
fortsätter i samma anda.  

 
7. Ungdomsgruppen  
 
Ungdomsgruppen är en verksamhet som vänder sig till unga som gått ut årskurs nio och vill fortsätta 
vara aktiva inom skolidrotten. 2019 var det rekordmånga som ansökte om att vara med i 
ungdomsgruppen men på grund av personalbrist och avsaknad av en hållbar struktur tog vi enbart in 
11 personer. Dessvärre valde två att hoppa av under hösten men de resterande nio har setts 
regelbundet för att få en fördjupad kunskap om förbundet.  
2019 gjorde vi även en omstart för ungdomskonsulenterna där både nya och gamla deltagare fick ingå 
i en ny grupp. Uppdraget ändrades och nu ska Ungdomskonsulenterna vara ett stöd för de föreningar 
som till stor mån är självgående. Ungdomskonsulenterna får stöd och handledning från personal i 
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förbundet samt att de fått en kortare utbildning i bemötandeformer och förhållningssätt.  
 

• Sex ungdomskonsulenter på fem föreningar 
• Föreningar som har en ungdomskonsulent:  
• Bäckagårds skol IF i Malmö 
• Vide Priv skol IF i Malmö 
• Storkskolans IF i Sjöbo 
• Aggarpskolans IF i Svedala kommun  
• Klågerupsskolans IF i Svedala kommun 

 
 

 
 
8. inkludering och etablering 
Inkludering-och etableringsarbetet inom förbundet har stärkt under 2019 genom riktade insatser. 
Under året har vi arbetat uppsökande för att etablera skolidrottsföreningar i områden och kommuner 
som har låg föreningsaktivitet. Genom att Föreningsmanualens lättillgängliga språk når vi ut med 
information till unga som inte har svenska som första språk eller de unga som inte har någon 
förkunskap om föreningslivet. Vi har ett fortsatt samarbete med Redhawks, High five och Eos Baskets 
projekt Hemmaplan för att skapa en inkluderande miljö i skolidrottsföreningarna. I oktober åkte två 
verksamhetutvecklare på konferens kopplat till inkludering och barnkonventionen. Skånesidrottens 
nätverk kring inkludering och etablering bjöd in personal från SDF i Skåne och konferensen ägde rum i 
Oslo, Norge. För att utöka nätverket kopplat till inkludering och etablering har vi blivit en 
medlemsorganisation i Jämställd utveckling Skåne.  

 

9. tävlingsverksamhet 
Skånes skolidrottsförbund har medvetet tagit mer och mer avstånd från traditionellt tävlande då vi vill 
gå i täten för utvecklingsresan som innebär träning och tävling under nya former. Vi väljer istället att i 
första hand fokusera på arrangemanget kring tävlingarna. Vi ser detta som en möjlighet för ungdomar 
runt om i våra skolidrottsföreningar att utveckla sitt engagemang och ger dem rätt att påverka tävling 
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på det sätt de vill ha det. Under tävlingen ligger fokus mest på gemenskapen, dvs vi vill skapa konceptet 
“Tävla med varandra inte mot varandra”.  
 
Tävling som genomförts under året: 
 
DM fotboll 7 manna utomhus 
För att locka till mer spelglädje spelar vi på 7 manna plan istället för 11 manna plan. Tävlingen som förr 
var utspridd på flera dagar spelas nu under en härlig dag för varje årskurs som alltid blir en härlig 
fotbollsfest. Ungdomar dömer matcherna och målet är att alla lag ska få lika många matcher oavsett 
resultat.  
 
Arrangörer för årets turneringar var: 
Änga/Västervångskolans IF  
Strandskolans IF 
 
DM Five a side inomhus  
En liknande fotbollsfest fast inomhus. Samma fokus på att alla ska få spela lika många matcher oavsett 
resultat och matcherna döms av ungdomsdomare. Arrangemanget ägde även i år rum i Nils 
Holgersson-hallen i Skurup och medarrangörer var återigen Prästamossesskolans IF 
 
10. samarbete och samverkanspartners 
 
  
   
 
 
    
 

 

 

 

 

 

11. representation  
Under året som gått har Skånes skolidrottsförbunds personal varit som representanter på följande 
sammanhang: 
 

- Rörelsesatsning – Presentation (Helsingborg, Malmö, Ängelholm, Hässleholm) 
(personal) 

- Presentation av verksamhet Jämställdutveckling Skåne (personal och 
ungdomsgruppen)  

- Konferens arrangerad av Nätverket Idéburen sektor Skåne (personal)  
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- Dialogmöte med Region Skåne (personal)  
- Malmös Ungdomsråd (ungdomsgruppen) 
- Nätverket Barnens rättigheter i Skåne (personal)  
- Skåneidrottens SDF-träff (personal)  
- Barnrättsdagen arrangerat av Skåneidrotten och BRIS (personal och ungdomsgrupp)  
- Malmöfestivalen (Ungdomsgruppen och Aggarpskolans IF)  
- Utbildningsgruppen för Svenska skolidrottsförbundet (personal) 
- Projektledare ungdomsråd Skånes Innebandyförbund (personal) 
- Quality Hotel Open, Golf  (personal och PFU för Lindeborgskolans IF) 
- Inkludering och Etablering Skåneidrotten (personal) 
- Konferens kring inkludering och barnkonventionen, Oslo (personal) 
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12. föreningsregister 

 
 
 
 
 

AGB Skol Idrottsförening 
Aggarpskolans Idrottsförening 
Alléskolans Skol-IF 
Annebergs Skol-Idrottsförening 
Apelrydsskolans Skol-Idrottsförening 
AV Skol - Idrottsförening 
Axonaskolans IF 
Backa Skol Idrottsförening 
Bellevueskolans Idrottsförening 
Björkenässkolan Idrottsförening 
Bollerups Skolidrottsförening 
Bulltoftasskolans Idrotts Förening 
Bäcka Skol Idrottsförening 
City Skolidrottsförening 
Dammhagskolans IF 
Degebergaskolans Idrottsförening 
Ekeby Skolidrottsförening 
Elinebergsskolans IF 
Emanuelskolans Idrottsförening 
Fridasro Skol-Idrottsförening 
Frostaskolans Idrottsförening 
Frökne Skol Idrottsförening 
Fäladsgårdens Skol-Idrottsförening 
Färsingaskolans Idrottsförening 
G-Hill Skol Idrottsförening  
Göingeskolans Idrottsförening 
Hela Svedalas Skol Idrottsförening 
Hjärupslundsskolans Idrottsförening 
Höja Skol Idrottsförening 
Idrottsföreningen Uppåkraskolan 
Johannesskolans Idrottsförening 
Järnåkra Skol-Idrottsförening 
Kastanjeskolans Idrottsförening 
Killebäckskolans IF 
Klippans Gymnasieskolas IF 
Klågerupskolans Idrottsförening 
Korsavadsskolans Idrottsförening 
Krika Bygdeskolas Skol IF 

 

Kryddgård-Apelgårds Skol IF 
Kubikskolan Idrottsförening 
Kulans Skol Idrottsförening 
Kullagymnasiet Idrottsförening 
Kungsgårdsskolans IF 
KunskapsskolanYstad Skol IF 
Källebergsskolans IF 
Landskrona School of Sports IF 
Lerbergets Skolidrottsförening 
Lindeborgs Skol Idrottsförening 
Ludvigsborgskolans Idrottsförening 
Lärcenters Skol Idrottsförening 
Läreda Skol Idrottsförening 
Löddesnässkolans Skolidrottsförening 
Mackleanskolans IF 
Malmö Idrottsgymnasiums Skol IF 
Marieskolans Idrottsförening 
Mellanhedens Skol-Idrottsförening 
Momentum Skol Idrottsförening 

Mörarpsskolans IF 
Naverlönnskolans IF 
NFU Skol Idrottsförening 
NHG Skol IF 
Norreportskolans IF 
Norretullskolans Idrottsförening 
Norrevångsskolans Idrottsförening 
Nyvångskolans Idrottsförening 
Oxievångskolans Idrottsförening 
Pilevallskolans Idrottsförening 
Polhemskolans Idrottsförening 
ProCivitas Malmö Skol IF 
Prästavångsskolans IF 
Påarp Skol-Idrottsförening 
Rutans Skol-Idrottsförening 
Rydebäcksskolans Skol-Idrottsförening 
Rågenskolans Rörelse Idrottsförening 
S:t Petri Skolas IF 

 

Sally Bauerskolans Skol IF 
Sandeplans Skol-Idrottsförening 
Silviaskolans Skol IF 
Skolidrottsförening Östergård 
Skol-IF Fria Läroverken i Malmö 
Slottis Skol Idrottsförening 
Sophia Skol-Idrottsförening 
Sorgenfriskolans Skol IF 
Spångholmsskolans Skol IF 
Stora Hammars Skol IF 
Storkskolans Skol IF 
Strandskolans Idrottsförening 
Sundsgymnasiets Skol-IF 
Svalövs Montessoris Skol IF 
Svaneskolans IF 
Söderkulla Skol Idrottsförening 
TF Hässleholm Skol IF 
Tornlycke Skol Idrottsförening 
Tunaskolans Idrottsförening 
Tåga Skol-Idrottsförening 
Varagårdsskolans IF 
Vide Privata Skol Idrottsförening 
Videdalskolans Skol IF 
Wieselgrens Ro:s IF 
Vittra AD Skol-Idrottsförening 
Vittra Landborgens Skol IF 
Värner Rydéns Skol IF 
Västerskolans Idrottsförening 
Ystad Gymnasium IF 
Änga/Västervångskolans IF 

Önnestads Gy Skol-IF 
Österports 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 föregående år. Föreningarnas 
redovisning nedan avser VT 2018 och HT 2018. 
 
Totalt under 2018 så har 48 föreningar fått 321 346 kr i godkänt LOK-stöd. Dessa föreningar har 
gemensamt haft 2516 deltagartillfällen som haft 5946 ledartillfällen av ungdomsledare. 
 
15066 Varagårdsskolans IF Bjuv             1 512 kr  höst 2018 
52104 Marieskolans Idrottsförening Eslöv           21 472 kr  vår 2018 
52104 Marieskolans Idrottsförening Eslöv           16 971 kr  höst 2018 
50968 Norrevångsskolans Idrottsförening Eslöv           19 973 kr  vår 2018 
50968 Norrevångsskolans Idrottsförening Eslöv           15 330 kr  höst 2018 
40381 Läreda Skol Idrottsförening Hässleholm           10 731 kr  vår 2018 
52478 TF Hässleholm Skolidrottsförening Hässleholm             1 811 kr  vår 2018 
46149 Kullagymnasiet Idrottsförening Höganäs             3 867 kr  höst 2018 
52970 Frostaskolans Idrottsförening Hörby             3 261 kr  vår 2018 
52970 Frostaskolans Idrottsförening Hörby                 878 kr  höst 2018 
52921 Ludvigsborgskolans Idrottsförening Hörby             1 225 kr  vår 2018 
52922 Lärcenters Skol Idrottsförening Hörby             1 974 kr  vår 2018 
52922 Lärcenters Skol Idrottsförening Hörby             3 612 kr  höst 2018 
51602 Frökne Skol Idrottsförening Kristianstad             1 820 kr  vår 2018 
40872 Norretullskolans Idrottsförening Kristianstad             3 095 kr  höst 2018 
50488 Björkenässkolan Idrottsförening Kävlinge             6 749 kr  vår 2018 
50488 Björkenässkolan Idrottsförening Kävlinge             3 041 kr  höst 2018 
45482 Dammhagskolans IF Landskrona           13 601 kr  höst 2018 
38090 Löddesnässkolans IF Lomma             1 323 kr  höst 2018 
53555 Rutans Skol-Idrottsförening Lomma             2 311 kr  höst 2018 
33946 Killebäckskolans IF Lund             5 980 kr  vår 2018 
33946 Killebäckskolans IF Lund             6 701 kr  höst 2018 
25403 Tunaskolans Idrottsförening Lund             4 683 kr höst 2018 
53590 AGB Skol Idrottsförening Malmö             2 135 kr  höst 2018 
53185 Backa Skol Idrottsförening Malmö             1 212 kr  vår 2018 
53185 Backa Skol Idrottsförening Malmö                 534 kr  höst 2018 
53187 Bäcka Skol Idrottsförening Malmö             5 145 kr  vår 2018 
53187 Bäcka Skol Idrottsförening Malmö             7 469 kr  höst 2018 
53049 HD Skol Idrottsförening Malmö             4 469 kr  vår 2018 
53582 Höja Skol Idrottsförening Malmö             2 772 kr  höst 2018 
53600 Lindeborgs Skol Idrottsförening Malmö             3 178 kr  höst 2018 
53602 Oxievångskolans Idrottsförening Malmö             1 393 kr  höst 2018 
52994 Slottis Skol Idrottsförening Malmö             5 369 kr  vår 2018 
52994 Slottis Skol Idrottsförening Malmö             3 255 kr  höst 2018 
52201 Sorgenfriskolans IF Malmö             4 687 kr  vår 2018 
52201 Sorgenfriskolans IF Malmö                 560 kr  höst 2018 
41010 Strandskolans Idrottsförening Malmö             4 311 kr  vår 2018 
41010 Strandskolans Idrottsförening Malmö             1 624 kr  höst 2018 
53263 Söderkulla Skol Idrottsförening Malmö                 667 kr  vår 2018 
53263 Söderkulla Skol Idrottsförening Malmö             1 372 kr  höst 2018 
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50844 Vide Privata Skol Idrottsförening Malmö           14 413 kr  vår 2018 
50844 Vide Privata Skol Idrottsförening Malmö             9 044 kr  höst 2018 
15033 Naturbruksgymnasiets IF, Osby Osby                 840 kr  vår 2018 
52894 Sophia Skol-Idrottsförening Simrishamn             5 995 kr  vår 2018 
52894 Sophia Skol-Idrottsförening Simrishamn             2 839 kr  höst 2018 
52923 Emanuelskolans Idrottsförening Sjöbo             3 454 kr  vår 2018 
52923 Emanuelskolans Idrottsförening Sjöbo                 611 kr  höst 2018 
52924 Färsingaskolans Idrottsförening Sjöbo             2 947 kr  vår 2018 
51095 Storkskolans Skol Idrottsförening Sjöbo             2 128 kr  vår 2018 
51095 Storkskolans Skol Idrottsförening Sjöbo             2 918 kr  höst 2018 
53561 Aggarpskolans Idrottsförening Svedala                 545 kr  höst 2018 
44525 Klågerupskolans Idrottsförening Svedala           12 913 kr  vår 2018 
44525 Klågerupskolans Idrottsförening Svedala           12 195 kr  höst 2018 
52066 Naverlönnskolans IF Svedala             7 146 kr  vår 2018 
53207 NFU Skol Idrottsförening Svedala                   84 kr  höst 2018 
50141 Spångholmsskolans Skol IF Svedala             8 260 kr  vår 2018 
50141 Spångholmsskolans Skol IF Svedala             6 867 kr  höst 2018 
31132 Bollerups Skolidrottsförening Tomelilla             3 847 kr  vår 2018 
31132 Bollerups Skolidrottsförening Tomelilla             3 631 kr  höst 2018 
46238 Pilevallskolans Idrottsförening Trelleborg             2 821 kr  vår 2018 
46238 Pilevallskolans Idrottsförening Trelleborg                 490 kr  höst 2018 
4734 Ystad Gymnasium Idrottsförening Ystad             9 871 kr  vår 2018 
4734 Ystad Gymnasium Idrottsförening Ystad             4 114 kr  höst 2018 
38120 Änga/Västervångskolans IF Ystad             1 300 kr  höst 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


