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Vi arbetar för att idrottsrörelsen 
ska blomstra

Värdegrund Verksamhetsidé
•       Glädje och gemenskap

•       Demokrati och delaktighet

•       Allas rätt att vara med

•       Rent spel

Vi bedriver idrott i 
föreningar för att ha 
roligt, må bra och 
utvecklas under hela 
livet.

Norrbottens Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala 
organisation med uppdrag att stödja, företräda och leda den 
norrbottniska idrotten. Vi är en del av en samlad idrottsrörelse, 
som verkar för samma vision och värdegrund. Idrotten Vill är 
idrottens gemensamma idéprogram och den genomsyrar allt 
vi gör.

Vi är en samlande kraft för länets idrott och stödjer förening-
ar och förbund i den idrottsliga och administrativa vardagen. 
Vår utmaning är att skapa förutsättningar för föreningar och 
förbund att blomstra. Vi för fram och bevakar idrottsrörelsens 
intressen i den allmänna samhällsdebatten och till myndigheter 
och politiker.

Våra medlemmar
Specialidrottsdistriktsförbunden (SDF) med sina respektive 
idrottsföreningar är medlemmar i Norrbottens Idrottsförbund. 
59 av de 71 idrotter som är anslutna till Riksidrottsförbundet 
har verksamhet i Norrbotten. Flera SDF har verksamhetsom-
råden som sträcker sig över flera län. I Norrbotten finns 676 
föreningar med 882 sektioner samt 10 registrerade Korp-
föreningar.

Idrott för alla – 
hela livet

Vision Svensk idrottsrörelse – 
världens bästa

Alla ska ha lika 
möjligheter att 
idrotta, oavsett 
ålder, kön, etnicitet, 
sexuell läggning eller 
trosuppfattning. 

Den svenska idrotts-
rörelsen följer FN:s 
konvention om de 
mänskliga rättigheter-
na, FN:s konvention 
om barns rättigheter 
(Barnkonventionen) 
och FN:s internatio-
nella konvention om 
rättigheter för person-
er med funktions-
nedsättning.
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Idrotten sätter Norrbotten på kartan och får norr-
bottningen att känna stolthet. Effekterna sträcker sig 
långt bortom en rolig aktivitet som gör att barn, unga, 
vuxna och äldre utvecklas i gemenskap med andra.

- Många känner till allt det goda idrottsföreningarna gör för 
att fostra barn och unga. Att man tidigt i livet får vara med 
i en demokratisk organisation, uppleva delaktighet, glädje, 
gemenskap och få utveckla sin rörelseförståelse. Men ibland 
behöver vi lyfta blicken och sätta insatserna i ett större 
sammanhang. Vi behöver bli bättre på att synliggöra de 
övriga effekterna idrottsrörelsen bidrar med i samhället, säger 
Katarina Halvardsson, distriktsidrottschef.

Norrbottnisk elitidrott är väldigt framgångsrik just nu. Distrikt-
sidrottschefen menar att det har stor betydelse för hela länet. 
Piteå IFs historiska SM-guld i fotboll, Luleå Basket, BC Luleå, 
Luleå Hockey/MSSK, Charlotte Kalla, Hanna Öberg, Alexan-
der Majorov, syskonen Mattsson med flera visar vägen.

- Elitidrotten banar väg för breddidrotten som är idrottens 
kärnverksamhet. Det ger framtidstro och våra unga läns-
medborgare får förebilder att se upp till.

Ett rikt utbud av fritidsaktiviteter påverkar människors livsval. 
Här har livskraftiga och starka idrottsföreningar en nyckelroll. 

- Att erbjuda människor en fungerande fritid har betydelse 
på många sätt. Dels väljer fler att stanna kvar i länet. För 
de som överväger att flytta hit finns idrottsföreningarnas 
utbud med i beslutsprocessen. Norrbotten har stort behov 
av inflyttad arbetskraft och där kan våra ideella föreningars 
insatser vara det som får vågskålen att tippa över till länets 
fördel. 

I mars månad var Norrbottens Idrottsförbund värd för 
Barents Winter Games i Luleå. 1000 deltagande ungdomar 
från Sverige, Norge, Ryssland och Finland gjorde under tre 
dagar upp om medaljer i 15 olika idrotter och tre parasport-
er. Arrangemang av den typen bidrar till länets utveckling. 
Distriktsidrottschefen Katarina Halvardsson lyfter fram flera av 
de positiva kringeffekter som idrotten för med sig och målar 
upp bilden av idrotten som ett hjärta. Ju bättre förutsättningar 
hjärtat har att slå, desto starkare slår det och effekterna blir 
större.
 

- Perspektivet måste ändras. Idrotten är närande, inte 
tärande. Alla ideella ledares insatser är i det närmaste 
ovärderliga, säger Katarina.
- Förutom att idrottsrörelsen erbjuder en verksamhet som 
gör att barn, unga, vuxna och äldre mår bra så bidrar vi i 
hög grad till skatteintäkter och jobbtillfällen. Det behövs 
utrustning för att idrotta - någon ska sälja det. Det behövs 
anläggningar och idrottsytor - någon ska bygga, sköta om 
och underhålla dessa. Vid tävlingar och matcher behöver 

Idrottsrörelsen är viktig för folkhälsan. Norrbottens 
Idrottsförbund har under året kontinuerligt arbetat 
med att synliggöra idrottens samhällsnytta i en rad 
sammanhang och kanaler. 

- Genom att erbjuda alla som vill en rolig, utvecklande och 
hälsofrämjande fysisk aktivitet är idrotten ett alternativ till 
ett allt mer stillasittande samhälle, säger Leif Nordström, 
ordförande i Norrbottens Idrottsförbund.

Han poängterar att det arbete som sker ute i idrottsförening-
arna också betyder mycket för sammanhållning och demokrati. 
Här möts människor över köns-, ålders-, etniska- och kulturella 
gränser.

- Glädjen och gemenskapen i gruppen eller laget gör 
att idrott engagerar många. Du får utmana dig själv och 
spränga dina gränser. Glädje, gemenskap och stolthet 
växer också i takt med framgångar för våra elitidrottare. 
- Ur kraften i vår kärnverksamhet idrott kommer en stor 
mängd samhällsnytta. Det ska vi lyfta fram till våra besluts-
fattare för att säkerställa ett fortsatt starkt och utvecklat 
samhällsstöd till idrottsrörelsen.

Forskning visar att regelbunden motion har effekter som 
minskad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar, minskad risk 
för frakturer, förbättrad balans- och koordinationsförmåga, 
minskad risk för belastningsskador med mera. Idrottande 
ungdomar har bättre självkänsla, begår färre brott och dricker 
mindre alkohol än jämnåriga som inte är engagerade i idrotts-
föreningar. Hos äldre bidrar motion till att minska risken för 
demens.

- I årets valrörelse valde vi att fokusera på två övergri-
pande frågor. Under parollen bygg för vår hälsa under-
strök vi vikten av att ha tillgång till idrotts- och motionsytor 
i närheten av bostaden. Det är en viktig faktor för att få 
människor i alla åldrar att röra på sig, säger Leif.
- Vi vill att idrotten får plats i plan- och bygglagen samt i 
Boverkets vägledning. På det sättet säkras att idrotten inte 
glöms bort när nya bostadsområden planeras eller byggs 
om.

Stöd till idrott för åldersgruppen 65+ var det andra stora 
området som den svenska idrottsrörelsen gemensamt lyfte 
fram i valrörelsen.

- Vi behöver ta tillvara på äldres förmåga och kraft. Det 
behövs fler möjligheter för äldre att röra på sig. Ska vi 
kunna vidareutveckla den verksamheten behöver vi ett 
förstärkt samhällsstöd, säger Leif och menar att en sådan 
satsning snabbt skulle betala sig för samhället.
- Bättre hälsa som äldre kan innebära att kostnader för 
vård och annan samhällsservice inte uppstår eller att kost-
naderna uppstår senare i livet.

Norrbotten 
är ett starkt 
idrottslän

utövarna någonstans att äta, bo och handla.  Det ger 
utveckling på orten och i regionen. 

Starka idrottsföreningar är grunden och de ideella ledarna gör 
ett fantastiskt arbete. Det är en spännande tid i Sverige och 
inom idrottsrörelsen. Den utvecklingsresa som idrottsrörelsen 
startat med sikte på 2025 ska bidra till en utvecklad verksam-
het som går i takt med tiden. 

- Vi måste våga tänka nytt och stå upp för en idrottsrörelse 
som lever och lär utifrån sina värderingar. Tack vare det blir 
vi en ännu starkare samhällsaktör som bidrar till att göra 
idrotten och Sverige starkare, säger Katarina Halvardsson.
- Kombinationen av ett starkt egenvärde och 
stor samhällsnytta inom många områden gör att 
föreningsidrotten förtjänar ett starkt stöd från samhället på 
såväl nationell som regional och lokal nivå.

Katarina Halvardsson, 
distriktsidrottschef

Leif Nordström, 
ordförande

Idrott får 
människor 
att må bra
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2015 beslutade idrottsrörelsen gemensamt om nya 
mål och ifjol tillkom de utvecklingsresor som ska 
hjälpa oss att nå dem. 

Idrott för alla – hela livet
Det stora målet med resorna är att alla som vill ska kunna 
idrotta hela livet i föreningar med fokus på glädje och utveck-
ling. Även om utmaningarna är många har engagemanget och 
förändringsviljan varit stor. Idrottsrörelsen har tagit sina första 
steg mot 2025. På vissa områden går det redan att skönja en 
positiv trend, men rörelsen har fortfarande ett stort och viktigt 
arbete framför sig.

Idrottsrapporten 2018
För att på en övergripande nivå följa idrottsrörelsens utveck-
ling mot målen 2025 har Riksidrottsförbundet tagit fram ett 
antal indikatorer, kvantitativa mått som kan peka på hur ett 
område förändras över tid. I november 2018 släppte RF för 
första gången Idrottsrapporten. Där redovisas hur indika-
torerna ser ut från 2015 då strategiarbetet tog sin början.

Vi lever och andas

Vi fokuserar på 5 
utvecklingsresor

På Riksidrottsmötet i maj 2017 beslutade stämman om 
fem utvecklingsresor som idrotten ska fokusera på för 
att nå målen för Strategi 2025.

En ny syn på träning och tävling
2025 är målet att alla får plats att idrotta i idrottsrörelsen 
utifrån sina villkor oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå 
eller andra förutsättningar. Träning och tävling utformas så 
att utövaren mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet. 
Ledarskapet fokuserar på glädje och prestation snarare än på 
resultat. Utveckling av rörelseförståelse gör att fler får fysiska 
förutsättningar att idrotta mer. Det ger fler utövare totalt sett 
och även fler internationella medaljer.

Den moderna föreningen engagerar
2025 är målet att idrottsrörelsen tar vara på människors 
engagemang och inspirerar till delaktighet. Medlemskapet är 
moderniserat. Det är enkelt och välkomnande att engagera 
sig oavsett bakgrund, ålder, kön eller andra förutsättningar. 
Människor vill engagera sig och är stolta över att vara en del 
av sin förening och av idrottsrörelsen. Föreningen har antagit 
nya former där grunden är människors vilja att vara med och 
bidra i föreningen.

Inkluderande idrott för alla
2025 är målet att alla i olika åldrar och med olika förutsättning-
ar och bakgrund känner sig välkomna till idrottsföreningen. 
Träningen utvecklas efter individens kapacitet, vilket utveck-
lar rörelseförståelse. 2025 speglar medlemmarna i idrotts-
rörelsen befolkningen i Sverige. Möjligheten att träna, tävla 
och engagera sig i en förening är inte beroende av individens 
ekonomiska förutsättningar eller var du bor.

Jämställdhet för en framgångsrik idrott
2025 är målet att idrottsrörelsen är jämställd. Möjligheterna 
är lika för alla oavsett kön, att utöva och leda idrott. Idrotten 
utformar verksamheten så att den ger alla som deltar en 
trygg gemenskap. Män och kvinnor har lika stort inflytande 
i beslutande och rådgivande organ. Arbetsformer och 
fördelning av uppdrag utformas så att män och kvinnor har 
lika stora möjligheter att medverka. Idrottsrörelsen tillämpar 
jämställdhetsintegrering i sin verksamhet.

Ett stärkt ledarskap
2025 är målet att idrottsrörelsen har ett starkt ledarskap i alla 
delar av organisationen. Tränare, ledare och förtroendevalda 
leder enligt idrottsrörelsens värdegrund. Ledarskapet är indi-
vidanpassat och förutsättningarna för att vara idrottsledare 
är anpassade efter olika individers livssituation. Samtal om 
utveckling, normer och värderingar är levande i föreningar och 
förbund. Att ha varit idrottsledare är en stark merit och idrotts-
rörelsen är Sveriges ledande ledarskola.

Idrott i förening
Svensk idrott ska 
vidareutvecklas, 
samverka med andra 
aktörer och ge goda 
möjligheter att idrot-
ta i förening.

Idrottens 
värdegrund är 

vår styrka

Alla lever och leder 
enligt svensk idrotts 
värdegrund.

Idrottsrörelsen 
gör Sverige 

starkare

Idrottsrörelsen är 
en ännu starkare 
samhällsaktör.

Livslångt 
idrottande

Svensk idrott ska 
vidareutveckla 
verksamheten så att 
barn, unga, vuxna 
och äldre väljer att 
idrotta i förening 
under hela livet.
Svensk idrott ska 
nå fler idrottsliga 
framgångar interna-
tionellt.

STRATEGI 2025 
INNEHÅLLER FEM 

ÖVERGRIPANDE MÅL INOM 
FYRA STRATEGISKA 

OMRÅDEN:



konståkning, lacrosse, rollerderby, cheerleading, 
käpphästhoppning, karate, styrkelyft och andra mer eller 
mindre kända idrotter. På basketplanen väntade spelare ur 
BC Luleås elitlag och i vimlet syntes Ingela Lundbäck, Luleås 
landslagsstjärna i parapingis. Konståkningsesset Alexander 
Majorov tog hand om de som ville prova på en piruett. 
Riksidrottsförbundets specialdesignade motorikbana som 
utmanade hela kroppen var också populär.

En idrottsrörelse i förändring
Idrottsrörelsen är just nu inne i en stor förändringsresa där 
målet är att fler ska känna sig välkomna till idrottsföreningarna 
och fler ska idrotta hela livet. Idrottens dag ska ge utvecklings-
tankarna luft under vingarna.

- Vi arbetar för att förändra synen på träning och tävling. 
Slopade serietabeller, minskade spelytor och möjligheten att 
träna utan att tävla är några exempel på insatser som görs 
för att fler ska vilja vara med och dessutom idrotta längre 
upp i åldrarna, säger Jakob Boudin, ansvarig för barn- och 
ungdomsfrågor på Norrbottens Idrottsförbund.
- Svenska Fotbollförbundets satsning på gåfotboll på små 
planer med sarg är exempel på nytänkande. Idrottsföreningar 
som vågar ta steget, kliva ut ur boxen och anamma nya idéer 
har goda möjligheter att locka till sig nya utövare, säger Jakob 
och betonar att förändringarna baseras på kunskap, erfaren-
het och forskning.
 
Men hur ska då framtidens idrottsrörelse se ut?
- Ingen har hela svaret på frågan även om arbetet pågår inom 
nästan alla idrottsförbund. Saker som tillgänglighet och flexi-
bilitet, jämställdhet och mer åldersanpassad träning är några 
fokusområden. Tillsammans formar vi en välkomnande, nyfik-
en och modig idrottsrörelse där vi fokuserar på glädje och 
utveckling, berättar Jakob.

Nationellt evenemang på tre orter i länet
Idrottens dag är ett nationellt evenemang som arrangerades 
på 31 platser i landet. Arrangemangen ingår som en del i 
European Week of Sport som syftar till att få människor i EU 
att röra på sig mer. I Norrbotten genomfördes Idrottens dag 
även i Kiruna och Övertorneå. Arrangerade gjorde Norrbot-
tens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna i samverkan 
med kommunerna och idrottsföreningarna.

Många tvingas välja idrott alldeles för tidigt. I Norr-
botten har nu innebandy, fotboll, handboll, ishockey 
och basket gått samman för att ge barn och unga 
förutsättning att hålla på med flera idrotter längre upp 
i åldrarna.

De fem stora lagidrotterna vill undvika att någon ska tvingas 
till tidig specialisering. Man har enats om att samordna idrot-
ternas tävlingssäsonger och tagit fram riktlinjer som ska göra 
det lätt att prioritera när idrottsaktiviteter krockar för barn och 
unga upp till och med 15 år.

- Samsyn Norrbotten är ett historiskt avtal som har skrivits 
under i samförstånd av ordförandena i Norrbottens Inne-
bandyförbund, Norrbottens Fotbollförbund, Norrbottens 
Handbollförbund, Norrbottens Ishockeyförbund och Norrbot-
tens Basketbollförbund. Idrotterna har med barnens bästa i 
centrum träffats vi ett flertal tillfällen för att mejsla fram hur 
de tillsammans med föreningar, ledare och föräldrar ska agera 
framöver, säger Leif Nordström, ordförande i Norrbottens 
Idrottsförbund.

Forskning ligger bakom riktlinjerna i Samsyn 
Norrbotten
Idrotterna har fått stöd av Norrbottens Idrottsförbund och 
SISU Idrottsutbildarna i processen att ta fram ett gemens-
amt förhållningssätt och tydliga riktlinjer. Besluten har grun-
dats på aktuell forskning som visar att barn vinner mycket på 
att inte behöva välja idrott tidigt. Att hålla på med flera olika 
sporter under uppväxten ger en varierad ”rörelsebank”, nåt 
som gynnar barnets utveckling och det fortsatta idrottandet. 
Det ger också längre idrottskarriärer, mindre risk att drab-
bas av skador, bättre självförtroende och en större känsla av 
självbestämmande. Tvärt emot vad många verkar tro finns det 
heller inget samband mellan att vara bäst vid 14-15 års ålder 
och att nå eliten som vuxen.

Samsyn Norrbotten ska minska stressen
Idrotterna har definierat sina hög- och lågsäsonger för 
att minska dragkampen om barnen. Genom att planera 
tävlingsverksamheten utifrån det ska förbund och föreningar i 
möjligaste mån undvika att matcher, cuper och träningar inom 
samma åldersgrupp kolliderar.

Aktiva ska inte behöva känna stress över att missa träningar när 
det krockar. De fem förbunden har gjort en prioriteringsordning 
av olika nivåer av tävlingsverksamhet, så att det ska bli enklare 
för barn och unga att välja om olika sporters aktiviteter trots allt 
sammanfaller. Ledarna ska i första hand inte påverka barnens 
val.  Det är den aktiva som själv ska få välja. Men om de söker 
stöd ska ledaren, oavsett idrott, uppmuntra att delta i aktivitet 
efter den prioritering som gäller i Samsyn Norrbotten – alltså 
inte försöka få barnen att välja ledarens egen idrott.

Hur är känslan nu när avtalet är påskrivet?
- Äntligen, det känns jättebra! Men det är nu jobbet börjar – vi 
måste få ut riktlinjerna till alla ledare i hela rörelsen. Det är en 
kultur som måste förändras. I längden är jag övertygad om 
att det är rätt väg att gå. Barn ska inte tvingas välja idrott och 
forskning visar att ju längre barn kan hålla på desto bättre är 
det för deras utveckling, säger en påtagligt glad Conny Björn-
fot, ordförande i Norrbottens Innebandyförbund.

Nöjd är också Norrbottens Idrottsförbunds ordförande.
- Den svenska idrottsrörelsen vill att så många som möjligt ska 
idrotta så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt. 
Samsyn Norrbotten bidrar till det och även till idrottsrörelsens 
gemensamma beslut att all barn- och ungdomsidrott ska utgå 
från ett barnrättsperspektiv där individen sätts i centrum, 
säger Leif Nordström.

- Allt för många barn lämnar idrotten eller specialiserar sig 
redan i 11-års ålder. Att idrotterna samarbetar över gränserna 
för att vända trenden är toppen!

1500 Luleåbor vallfärdade till Idrottens dag för att 
prova på idrotter. 24 idrottsföreningar visade upp sin 
verksamhet och lockade till rörelse.

Idrottens dag ska inspirera fler att idrotta hela livet. 
Stillasittande är idag ett stort problem i västvärlden. Bara en 
bråkdel av barn, unga och vuxna i dagens Sverige rör på sig 
tillräckligt mycket.

- Det har varit en av de roligaste sportdagarna i mitt liv, 
sade Lukas Bergstedt, 9 år, från Sunderbyn som bland 
annat provade på sportskytte, bågskytte, kanotpolo och 
rullstolsslalom.
Att Idrottens dag är en bra kontaktyta för idrottsföreningarna 
och Luleåborna gick inte att ta miste på.
- Jag har fått se idrotter jag inte visste fanns. Jag tycker att det 
ska vara Idrottens dag snart igen, säger Lukas entusiastiskt.

Kändistätt rörelsebingo
Ett rörelsebingo uppmuntrade alla att testa på idrotter. 
För många var det första gången de provade på HEMA, 

Vår väg mot 
målen i praktisk 

handling

Vi utgår alltid från de övergripande 
målen och de fem utvecklingsre-
sorna i Strategi 2025 när vi planerar 
och genomför verksamhet. Under 
respektive målområde presenterar 
vi ett urval av genomförda aktivi-
teter och händelser som ska hjälpa 
oss att nå uppsatta mål på både 
kort och lång sikt.
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Arcushallen bubblade 
av idrottsglädje

Samsyn Norrbotten - unikt avtal 
ska minska dragkampen om barnen

Gå-fotboll för 65+ 
Tillsammans med Piteå Kommun och Piteåmodellen har 
vi planerat för att starta gå-fotboll för äldre. Syftet är att 
inspirera föreningslivet att starta aktiviteter för målgrup-
pen 65+. På grund av att Piteås nya fotbollshall haver-
erade under snötyngden fick den planerade premiären 
skjutas upp till 2019.

Planering inför Senior Sport School 
Under året har vi fört en dialog med Sparbanken Nord 
och Region Norrbotten för att skapa förutsättningar för 
en Senior Sport School i Norrbotten, med start under 
2019. Tanken är att höja livskvalité och välmående för 
personer över 60 år och skapa livslång rörelseglädje. 
I Senior Sport School erbjuds deltagarna 12 veckors 
schemalagda gruppaktiviteter där de får testa olika 
idrotter i lokala idrottsföreningar samt ta del av 
kunskapshöjande utbildningar inom temat hälsa.
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Många föreningar var nyfikna och ville veta mer om 
idrottens strategiarbete och diskutera vad det innebär 
för föreningarna på orten.

Sporthallen i Malmberget var välfylld när Norrbottens Idrotts-
förbund och SISU Idrottsutbildarna i samarbete med Gällivare 
kommun bjöd in till träff. Behovet att prata om den förändring 
som pågår i idrottsrörelsen är stort.

- Vi vill att så många som möjligt ska följa med på resan mot 
framtidens idrott! Människors sätt att leva har förändrats och 
tack vare forskning vet vi mer om hälsa och träning idag än 
någonsin. Idrotten måste hänga med i utvecklingen och har 
därför enats om att vi behöver genomgå stora förändringar, 
säger Petra Mörtsjö, idrottskonsulenten som ledde träffen där 
fakta och statistik mixades med gruppdiskussioner.

- Tillsammans har den svenska idrottsrörelsen identifierat fem 
prioriterade områden som utgör en bas för förändring när vi 
formar framtidens idrott - en idrott som är nyfiken, mer välkom-
nande och fokuserar på utveckling så att fler blir motiverade 
att idrotta hela livet, säger Petra entusiastiskt. Hon har jobbat 
länge inom idrottsrörelsen och tycker sig se att kraften och 
viljan att åstadkomma något nytt är större än någonsin.

Strategiturnén på besök 
i Gällivare

En ny syn på träning och tävling
En av utvecklingsresorna handlar om att förändra synen på 
träning och tävling. Idrottens kärnlogik har länge varit att den är 
resultatinriktad och tränings- och tävlingsintensiv. Idag försöker 
idrottsrörelsen bredda perspektivet. Man ser att flexibla verk-
samheter växer där individen själv kan välja ambitionsnivå, 
träningsmängd och träningstider. Studier visar att 26 % av 
ungdomarna tycker att det är helt oviktigt att tävla.
 
- Idrottsföreningarna börjar sakta men säkert se värdet av 
breddverksamhet. Det är inte längre självklart att alla vill tävla. 
Just nu tas det en hel del spännande initiativ. Till exempel 
har Bergnäsets AIK startat motionsgrupper i fotboll för både 
män och kvinnor. För att vara med behövs ingen som helst 
förkunskap och de tränar bara en gång i veckan, säger Petra 
Mörtsjö.

En annan utmaning är att avdramatisera tävlandet och resul-
tatjakten och istället lyfta andra parametrar som stimulerar till 
utveckling. Linda Lagnestig från Gällivare SK ger ett exempel 
från friidrottens värld.

- Istället för att fokusera på resultat kan de aktiva jaga person-
liga rekord. Då uppmuntrar vi den personliga utvecklingen och 

ser till prestationen istället, något hon menar har varit uppskat-
tat bland barnen och stärker självförtroendet.

Idrott för alla åldrar
Det finns många sätt för föreningarna att bredda verksam-
heten och välkomna fler menar Petra Mörtsjö.

- Idag driver Riksidrottsförbundet frågan om att staten borde 
satsa på ett aktivitetsstöd för åldersgruppen 65+. Det skulle 
innebära stora hälsovinster om äldre i större utsträckning hittar 
till idrottsaktiviteter där de förutom gemenskap får både fysisk 
och motorisk träning, något som är jätteviktigt när kroppen blir 
äldre. 23 % av norrbottningarna är 65 år och äldre så det är 
en stor andel vi pratar om.

- Vi välkomnar alla initiativ som gör att fler kan vara med. 
Gåfotboll är en nyutvecklad aktivitet som passar alla ålders-
grupper och vi vet att en sådan träningsgrupp är på väg att 
startas upp i Piteå.

Turné för att inspirera
Träffen i Gällivare ingår i en turné där flertalet kommuner i länet 
får besök för att inspirera föreningarna att hänga på en spän-
nande utvecklingsresa.

- Från kommunens sida är den här typen av träffar väldigt 
viktiga. Vi vill ha en bra dialog med föreningarna. Det finns 
ett gemensamt intresse i att vi har ett fungerande och rikt 
föreningsliv i Gällivare. Vi är båda beroende av varandra - 
kommunen av föreningarna och föreningarna av kommunen. 
V behöver ha ett bra samspel där vi strävar mot samma mål, 
säger Roger Hamstig från Gällivare Kommun Fritid.

Offensivare styrelsearbete
Tillsammans med SISU Idrottsutbildarna har vi genom-
fört utbildningar i ”Offensivare styrelsearbete” för att 
stärka föreningarnas organisationsledare och inspirerat 
till att lyfta blicken mot framtiden. I Jokkmokk och Gälli-
vare samverkade vi med Leader Polaris i genomförandet.

IdrottOnline stöd och support
Vi har fortsatt vårt arbete att ge idrottsföreningarna 
stöd, support och utbildning i IdrottOnline, idrottsrörel-
sens eget verksamhetssystem som är byggt utifrån att 
föreningen ska hitta allt på ett och samma ställe, vare 
sig det gäller hemsida, medlemsregister, ansökan till 
LOK-stöd och Idrottslyft, administration av utbildningar 
och tävlingar och mycket mer. IdrottOnline är kostnads-
fritt för idrottsföreningar.

Samverkan med Skatteverket
För att underlätta för idrottsföreningarna att göra rätt 
i skattefrågor samverkar vi med Skatteverket. Vi ingår 
i en regional samrådsgrupp tillsammans med skatte-
kontoren som handlägger idrottens skattefrågor. Under 
året har föreningarna bjudits in till webbinarier i aktuella 
skattefrågor. 

GDPR - personuppgiftshantering
Kopplat till den nya Dataskyddsförordningen GDPR har 
vi tillsammans med Riksidrottsförbundet tillhandahållit 
kurser i frågan och gett support till föreningar och SDF. 

Behovsanalyser i föreningarna
För att identifiera utvecklingsområden i föreningarna har 
vi utvecklat ett behovsverktyg som vi använder när vi 
genomlyser föreningarnas totala verksamhet i förhål-
lande till utvecklingsresorna. Behovsverktyget är ett 
gott pedagogiskt stöd som hjälper oss att tillsammans 
med föreningen ringa in områden som behöver utveck-
las. Föreningen kan sedan få stöd av Idrottslyftet för 
att åtgärda förbättringsområdena, exempelvis genom 
utbildningsinsatser eller stöd till ledarcoacher.
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Projekt som har fått anläggningsstöd under 2018:

Förening    Kommun Objekt     Stöd   Total kostnad

Lillpite Idrottsförening  Piteå  Byte av värmepump och vattenberedare
Lulegymnasterna   Luleå  Säkerhetshöjande åtgärder Voltarenan
Älvsby IF Orienteringsklubb  Älvsbyn  Kartplan 2018
Arvidsjaur Ryttarförening  Arvidsjaur Kartläggning av energibesparings möjligheter
Piteå Skytteförening  Piteå  Luftgevär för alla 2018-2019
Dance Direction Association Boden  Dansmatta    
Trångfors Idrottsförening  Boden  Takbyte     
Sangis Allmänna IF  Kalix  Ridbana Hästsektion   
Lira Bollklubb   Luleå  Björsbyfältet, energi- och miljökartläggning  
Föreningen Polcirkelgymnasterna  Jokkmokk Ändamålsenliga lokaler
Gymnastikklubben Norra Norden Kiruna  Hoppgrop 
Gällivare Sportklubb  Gällivare  Framtidsresan
Lira Bollklubb   Luleå  Björsbyfältet, energibesparande åtgärder
Brändöns Idrottsförening  Luleå  Renovering BIFs klubbhus
Infjärdens Sportklubb  Piteå  Upprustning omklädning/dusch ungdom
Norrbottens MS Boden  Boden  Säkerhet MC & Bilsport
Nyborgs Sportklubb  Kalix  Ny planbelysning 
Vittjärvs Idrottsklubb  Boden  Delprojekt Pagla del 1
Orienteringsklubben Renen  Luleå  Nya träningsytor orientering 

Summa stöd  
Totala investeringar

Statligt lokalt aktivitetsstöd per kommun

Kommun  Antal föreningar  Gruppaktiviteter  Deltagartillfällen Suma kronor

Arjeplog 
Arvidsjaur
Boden
Gällivare 
Haparanda
Jokkmokk
Kalix 
Kiruna
Luleå
Pajala
Piteå
Älvsbyn
Överkalix 
Övertorneå

Idrottslyftet
2018 har 2 954 000 kr tillförts idrottsrörelsen i Norrbot-
ten i Idrottslyftsmedel.

Idrottslyftet ska förverkliga idéer om en utvecklad verksam-
het och är regeringens satsning på barn- och ungdomsidrott. 
Idrottslyftet ska bidra till att utveckla verksamheten så att 
barn och unga i åldern 7 - 25 år väljer att idrotta i förening 
och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten. 
Utvecklingsinsatserna ska vara i linje med Riksidrottsförbun-
dets anvisningar för barn- och ungdomsidrott och leda till att 
svensk idrottsrörelse utvecklas, samverkar med andra aktörer 
och ger goda möjligheter att idrotta i förening.

Idrottslyftets syfte och mål är tydligt kopplat till idrottens 
pågående strategiarbete, vilket innebär att Idrottslyftet inte 
ska vara en egen verksamhet utan istället blir ett medel för 
att utveckla föreningsidrotten i linje med den strategiska 
inriktningen.

I Norrbotten har vi gjort en utvecklingsplan som grundar sig på 
en tidigare kartläggning av vilka behov idrotten i Norrbotten 
har. Vi har delat in Idrottslyftsstödet i två delar, föreningsstöd 
och utvecklingsstöd. Våra idrottskonsulenter analyserar alltid 
föreningarnas behov för att kunna stötta på rätt sätt.

Under 2018 har vi till exempel valt att fortsätta satsa på 
ledarstödet, det stöd som föreningarna kan söka för att stötta 
sina tränare i syfte att rekrytera och behålla tränare. 
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RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer
Under 2018 har Norrbottens Idrottsförbund fördelat 
3 857 500 kr i anläggningsstöd till föreningar i 
Norrbotten. Dessa har växlats upp till nya anläggningar 
i Norrbotten för 16 457 716 kr.

Statligt lokalt aktivitetsstöd
2017 betalades det ut 14 020 647 kronor i statligt lokalt 
aktivitetsstöd till totalt 325 föreningar i Norrbotten. 
Antalet gruppaktiviteter var 142 477 st med 1 527 895 
deltagartillfällen. Anledningen till att vi har valt att 

Ansökningar ur RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer 
behandlas av en grupp bestående av representanter ur NIF:s 
styrelse, distriktsidrottschefen och ansvarig Idrottslyftshand-
läggare. 

redovisa 2017 års siffror i 2018 års verksamhetsberät-
telse är att LOK-stödet för andra halvåret 2018 redovi-
sas in först i mitten på februari 2019. 

107 000
100 000

54 000
27 000

398 800
15 500

130 000
31 900
35 000

200 000
25 300

1 800 000
400 000

95 000
28 000
20 000

200 000
100 000

90 000

3 857 500

227 675
210 077
109 063

30 500
2 110 750

31 382
271 000

63 800
42 000

3 701 250
50 650

7 244 000
1 000 578

200 750
107 022

41 219
610 000
226 000
180 000

16 457 716

80 975
334 970

1 547 483
755 270
460 018
170 784
876 496

1 114 255
5 535 115

137 008
2 420 822

385 404
61 071

140 976

4
15
39
16
12

7
19
33
98

9
59
23

3
10

978
3 953

15 924
8 011
4 677
2 172
8 666

11 336
54 792

1 503
23 825

4 545
663

1432

Topplista 
idrotter 
Fotboll
Ridsport 
Ishockey 
Basket
Innebandy
Gymnastik
Skidor
Handboll 
Friidrott
Konståkning

Topplista 
föreningar
Luleå Ridklubb 
Sunderby Sportklubb 
Malmbergets Allmänna IF 
Piteå Ridklubb 
Luleå Hockeyförening 
Luleå Sportklubb
Storfors Arbetares IK
IFK Luleå
Ridklubben Dundret
Bergnäsets Allmänna IK

Gruppaktiviteter

40 812
15 873
15 835
12 560

9 479
6 078
5 802
5 257
2 531
2 386

Gruppaktiviteter

4 148
4 024
3 193
2 487
2 195
2 179
2 091
1 955
1 974
1 860

Deltagartillfällen

502 331
92 509

244 626
130 003
120 009

58 026
47 642
62 103
25 787
17 252

Deltagartillfällen

29 646
56 533
38 018
11 372
41 151
28 079
26 926
27 646
12 209

2 828

8 457
35 029

165 562
81 203
50 338
19 251
98 015

120 572
605 471

14 634
266 867

40 277
6 409

15 900

Medel som 
möjliggör utveckling
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Fritidsbanken är ett utlåningskoncept för sport- 
och fritidsprylar där alla kan låna utrustning gratis. 

Norrbottens Idrottsförbund är regional samordnare 
i Norrbotten. Vi stöttar kommuner som vill starta 

utlåningsverksamhet, är behjälplig för de redan 
etablerade och anordnar regelbundet digitala 

nätverksträffar. Under 2018 startades 
Fritidsbanker i Kiruna, Haparanda och 
Boden. Sedan tidigare finns verksamheten 
i Luleå, Kalix och Jokkmokk. 

Fritidsbanken – 
lyckat utlåningskoncept

Idrottens värdegrund är vår styrka

Sakkunnig i barn- och ungdomsidrott stödjer 
föreningarna
Norrbottens Idrottsförbund har en sakkunnig i barn- och 
ungdomsfrågor. Uppgiften är att inspirera föreningarna att 
utveckla sin verksamhet i linje med Riksidrottsförbundets 
anvisningar för barn- och ungdomsidrott. Den sakkunnige 
fungerar också som samtalsstöd vid händelser där barn far 
illa.  Dels som ett reaktivt stöd till inblandade när någonting 
har hänt, exempelvis en förälder som tar kontakt för att deras 
barn inte mår bra i laget eller träningsgruppen, dels som ett 
långsiktigt förebyggande arbete i föreningen. Den sakkunnige 
kommer ofta in när det finns behov av särskild kompetens kring 
barn- och ungdomsidrott och finns med i såväl föreläsningar, 
processarbeten, utbildningar som samtal. 

Lättare att anmäla missförhållanden inom idrotten
För att skapa trygghet för barn och ungdomar inom idrotten 
har Riksidrottsförbundet tagit fram en etisk kod, inrättat en 
nationell visselblåsar-
tjänst och tillsatt en 
idrottsombudsman. 

Idrottsombudsmannen 
samverkar med distrikt-
ets sakkunnige i barn- 
och ungdomsidrott. Den 
etiska koden ska ge 
handledning till hur idrottsrörelsens medlemmar ska uppföra 
sig enligt värdegrunden. Det önskade läget beskrivs och 
även vad konsekvenserna blir om någon inte förhåller sig till 
riktlinjerna. Sammantaget är detta ett avstamp för att idrotts-
rörelsen ska kunna leva upp till värdegrunden och erbjuda en 
sund ledarkultur. 

Kampen mot matchfixing
Riksidrottsförbundet har under året vidtagit ett antal åtgärder 
för att motverka problemen med uppgjorda tävlingar och 
matcher, så kallad matchfixing. En stor och viktig del har 
varit ett fortsatt politiskt påverkansarbete till följd av den nya 
spellagstiftning som presenterades under året och som bland 
annat berör matchfixingfrågan.

Norrbottens Idrottsförbund har arbetar preventivt genom att 
informera och sprida kännedom om RF:s antimatchfixing-
portal www.minmatch.se. 

Trygga idrottsmiljöer
Riksidrottsförbundet har intensifierat ett samarbete med 
BRIS, vilket kulminerade i prisbelönta kampanjen www.barn-
ensspelregler.se. Syftet med Barnens Spelregler är främst att 
ge barn förståelse för vad som utmärker en trygg idrottsmiljö 
och vad som inte är acceptabelt att utsättas för. Norrbottens 
Idrottsförbund har tillsammans med SISU Idrottsutbildarna 
medverkat till att sprida kampanjen till föreningarna. 

Det ska vara tryggt 
att idrotta

Alla ska vara välkomna till idrotten

Samverkan med parasportförbundet
Under året har vi arbetat för att få till ett fördjupat samar-
bete med Norrbottens Parasportförbund och dess 
föreningar. Vi har tillsammans sett över arbetsformer 
och medverkat i Parasportarrangemang för att visa upp 
oss och skapa kontakt med målgruppen.

Idrotten tog ställning i Prideparaden
För att visa att idrottsrörelsen står upp för allas lika 
värde deltog vi i Prideparaden i Luleå och mobiliserade 
idrottsföreningar att gå med oss under samlad flagg.

Alla platsar stipendiet   
Stipendiet ska ge barn och unga möjlighet att vara 
med i idrotten, oavsett ekonomiska förutsättningar. Det 
kan till exempel täcka kostnader för medlemsavgift, 
träningsavgifter, läger, klubbkläder samt resor till och 
från träning och tävling. För att ta del av stipendiet ska 
hen vara 6-18 år och vara folkbokförd eller ”placerad” i 
Luleå Kommun.

Totalt har stipendiet delat ut 28 540 kr under 2018 och 
gjort skillnad för 11 barn och unga – 10 killar och 1 tjej 
i tre olika föreningar.

Alla Platsar-stipendiet har finansierats genom att 
tre församlingar ur Svenska kyrkan, Rädda Barnens 
lokalförening i Luleå, Vilda Kidz och Lions Luleå har 
bidragit med medel. Under 2018 tog medlen slut och  
vi kunde inte längre bevilja ansökningar, trots att vi 
upplever att det finns ett ökat behov. Stipendiegruppen 
kommer under 2019 att söka efter lösningar på hur nya 
medel kan tillföras.

Locker Room Talk – tillsammans för jämställdhet och 
schyssta attityder
Norrbottens Idrottsförbund valdes i början på 2018 ut som 
ett pilotdistrikt i Riksidrottsförbundets samarbete med den 
prisbelönade organisationen Locker Room Talk. Det har gett 
föreningarna ytterligare stöd i arbetet med en jämställd, trygg 
och inkluderande idrott. 

Locker Room Talk metoden används för att göra snacket i 
omklädningsrummet sundare genom att blanda normbrytande 
värderingsfrågor med idrottsövningar. Vi har utbildat flera 
unga utbildare som besökt idrottsföreningar i länet och träffat 
killar i åldrarna 10 till 14 år. Lag från Luleå Hockey, Kiruna IF 
och Kiruna FF har medverkat i en serie samtal under cirka 20 
minuter åt gången om jämställdhet och machokultur. Lagen 
har besökts flera gånger som en strategi för att åstadkomma 
en varaktig attitydförändring.
Forskare följer metoden för att se hur väl angreppssättet faller 
ut.

Dokumentärfilmen Underdogs
Vi har använt dokumentärfilmen Underdogs som ett verktyg att 
lyfta jämställdhetsfrågan i olika sammanhang. Filmen skildrar 

kvinnliga elithockeyspelares vardag och visar på ett tydligt sätt 
att idrotten måste blir mer jämställd. Vi hade hedersuppdrag-
et att vara moderatorer under filmens premiärvisningar i Piteå 
och Luleå.

Projektet Jämställd Sportregion Norr 
Projektet ”Jämställd Sportregion Norr” har pågått sedan 2015 
och avslutades i september 2018. Projektet har kartlagt hur 
jämställdheten ser ut/fungerar inom specialidrottsdistriktsför-
bunden i Norrbotten. Under tre års tid har vi erbjudit stöd i 
förbundens jämställdhetsarbete. Internt har vi genom projektet 
etablerat rutiner för fortsatt arbete mot målet att kvinnor och 
män inom idrotten har samma makt att forma sitt deltagande i 
idrotten i Norrbotten. 

Inom ramen för projektet anordnades föreläsningar i Piteå 
och Luleå med folkbildaren och författaren Marcus Priftis.  
Föreläsningen ”IFK Framtiden eller Machomuseum IF”, belyste 
mansidealet och illustrerar hur snäva manlighetsnormer står i 
vägen för mångas chans att vara sig själva. I Luleå avslutades 
föreläsningen med en workshop där deltagarna utforskade 
läget inom idrottsrörelsen och funderade på hur vi kan bli mera 
inkluderande och hur vi kan förbättra vår verksamhet.

Jämställdhet för en framgångsrik idrott
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Idrott – en väg in 
i det svenska samhället

Etableringsuppdraget
Idrotten är en av de bästa integrationsmotorer vi har i 
Sverige. En stor del i Norrbottens Idrottsförbunds integra-
tions- och inkluderingsarbete handlar om att stötta föreningar 
så att dessa kan genomföra inkluderande och integrerande 
idrottsverksamheter. Detta arbete innefattar allt från rådgivning 
och tips till kontanta bidrag för att genomföra aktiviteterna. 
Under året har vi gett stöd till 53 föreningsdrivna verksam-
heter som sammanlagt har haft 29 526 deltagartillfällen. Det 
har varit en stor spridning av idrotter och aktivitetstyperna har 
varierat något.

Vi har under året suttit med i en arbetsgrupp i Länsstyrelsens 
projekt Integration och tillväxt i framtagande av en basutbild-
ning riktad till personer som jobbar med, eller genom ett ideellt 
engagemang möter, asylsökande och nyanlända. Utbildningen 
heter Bättre bemötande och är en samverkanssatsning mellan 
Länsstyrelsen, Migrationsverket, Region Norrbotten, Arbets-
förmedlingen, Norrbottens kommuner och civilsamhället. 

Inom ramen för Idrottens dag gjorde vi flera riktade satsningar 
för att få nyanlända och asylsökande att komma till arrange-
manget. Detta var väldigt lyckat och i Luleå hade vi hade flera 
asylsökande som arbetade som volontärer och hjälpte till att 
guida besökarna genom Idrottens dags rörelsebana.

Under året har vi även haft flera dialogträffar och samverkan 
med såväl offentliga aktörer, näringsliv samt övriga aktörer från 
civilsamhället. 

Projektet Easy Going Activities
Under 2018 har vi genomfört ett projekt som heter ”Easy going 
activities”, med finansiering av Länsstyrelsens tidiga insatser 
för asylsökande. Syftet har varit att skapa hälsofrämjande 
aktiviteter för asylsökande över 18 år. Vi har skapat fysiska 
aktiviteter för målgruppen i Arvidsjaur, Älvsbyn, Piteå, Luleå, 
Boden, Kalix, Haparanda, Övertorneå, Pajala och Kiruna. Totalt 
har projektet genomfört 41 556 deltagartimmar. Förutom 
fysiska aktiviteter har vi även anordnat kunskapshöjande 
insatser kring svenskt föreningsliv, demokrati och delaktighet 
för målgruppen. Vi har också utbildat föreningar och ledare i 
att möta och rekrytera asylsökande till sin verksamhet.

För att skapa aktiviteter har våra samordnare arbetat väldigt 
”hands-on”. De har satsat på uppsökande verksamhet på 
enskilda boenden, asylboenden och nätverkat med andra 
aktörer som har kontakt med målgruppen. Ett exempel är 
insatserna som gjorts vid flyktingboendet på Piteå Havsbad. 
Samordnarna har regelbundet besökt boendet och knack-
at dörr, besökt lektioner och matsalen för att knyta kontakter 
och informera om projektet, bjudit in till aktiviteter och hittat 
personer som kan tänka sig att leda aktiviteterna. Arbetssättet 
har varit framgångsrikt – våra samordnare lyckades rekrytera 
14 ledare, både kvinnor och män, som har utbildats i ledarskap, 
hälsa och hur den svenska idrottsrörelsen fungerar. Dessa har 
sedan lett aktiviteter för andra asylsökande på havsbadet.  

Projektet har varit ett bra sätt att växla upp och komplet-
tera etableringsuppdraget, både ekonomiskt och verksam-
hetsmässigt, där medarbetarna i projektet har haft del av sin 
tjänst i etableringsuppdraget. 

Antidoping för en ren och rättvis idrott

Norrbottens Idrottsförbund ansvarar för antidoping-
information, utbildning och rådgivning till SDF och 
föreningar.

Dopingkontroller
Vi samordnar distriktets sex dopingkontrollfunktionärer, 
som bistår Riksidrottsförbundet med lokal kompetens 
vid genomförandet av dopingkontroller. 118 dopingprov 
har tagits 2018.

Information för att förebygga doping
Vi har besökt idrottsföreningar för att prata om riskerna 
kring doping och kosttillskott och föreläst på idrottsgym-
nasiet i Luleå och skidgymnasiet i Gällivare.

Norrbottens Idrottsförbund ingår i och 
är samordnare i länet för det natio-
nella nätverket PRODIS, 100 % Ren 
Hårdträning. Nätverket arbetar för att 
minska användningen av anabola andro-
gena steroider och andra dopingpreparat 
ute på träningsanläggningar. Vår roll som 
samordnare i Norrbotten är att på olika 
sätt stötta och driva arbetet framåt.

Vi ingår också i ett nystartat länsövergri-
pande antidopingnätverk som samord-
nas av Länsstyrelsen. Där ingår polisen, 
tullen, Region Norrbotten, Socialförvalt-
ningen i Luleå Kommun och en represen-
tant från träningsanläggningar i länet.

I dagsläget är sju av länets kommuner 
med i Prodis och har bildat lokala 
nätverk där träningsanläggningar, polis, 
kommunen, tullen med flera samverkar. 
Nätverk finns i Luleå, Piteå, Boden, 
Kalix, Kiruna, Gällivare och Arjeplog. 
Vi deltar regelbundet i kommunernas 
nätverksträffar.

Då vi jobbar preventivt har vi föreläst på 
högstadie- och gymnasieskolor samt 
universiteten i Luleå och Piteå. Vi har 
medverkat i två ronder där vi besökt 
träningsanläggningar i två kommuner till-
sammans med polis och kommunrepre-
sentanter. Vi har anordnat utbildningar för 
personal på träningsanläggningar samt 
en utbildning för hälso- och sjukvårds-
personal som arbetar med hälsosamtal.

100 % 
  Ren Hårdträning
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Rörelsesatsning i skolan
Alltför många barn och ungdomar sitter stilla. Riksidrottsför-
bundet har därför fått i uppdrag av regeringen att göra en 
satsning för mer rörelse i skolan. Med utgångspunkten att 
rörelseförståelse är lika viktigt som läs- och skrivförståelse 
vill vi skapa bättre möjligheter till daglig rörelse under eller 
i anslutning till skoldagen. Vi vill skapa förutsättningar för 
barnen att kunna idrotta och vara i rörelse hela livet.

Norrbottens Idrottsförbund projektleder rörelsesatsningen 
regionalt, i nära samverkan med kommuner och skolor. 
Målgruppen för satsningen är barn i årskurs F till 6.

FaR - Fysisk aktivitet på recept
Vi är en samverkanspart till Region Norrbotten i länets FaR-ar-
bete, som innebär att legitimerad personal inom hälso- och 
sjukvården förskriver motion på recept. Vår roll är att se till att 
arbetet fungerar ute i friskvården, bland annat genom att utbil-

Idrott medicin mot ökade 
samhällskostnader

Nytt initiativ 
ska vända 

oroande 
ohälsotal

da ledare och sammanställa aktivitetshäften i varje kommun så 
att sjukvården vet var de kan hänvisa patienterna. Vi ska också 
få aktörer runt om i länet att engagera sig i arbetet. Vi har 
medverkat i några av Region Norrbottens egna utbildningar 
som är riktade mot hälso- och sjukvårdspersonal för att berät-
ta om konceptet. 

Bra-mat-säker förening
Under året har vi arbetat för att utveckla ett nytt koncept, 
Bra-mat-säker förening, i samverkan med Region Norrbotten. 
Föreningar ska uppmuntras att ta ställning för hälsosamma 
kostval i samband med träningar, resor och matcher. Genom 
att se över utbudet i föreningens kiosk, ta fram exempel på 
hur en bra matsäck kan se ut och utbilda aktiva, ledare och 
föräldrar ska det vara lätt för barn och unga att göra val som är 
bra för både ork och hälsa. Konceptet lanseras fullt ut i början 
på 2019.

- I Norrbotten har vi kortare medellivslängd än riket, risken att 
drabbas av hjärtinfarkt är högst i landet och stroke, smärta 

och värk är vanligare här än i resten av Sverige. Vi har också 
en högre andel äldre, 23 % av norrbottningarna är 65 år och 
äldre och andelen väntas öka markant framöver, säger Katari-
na Halvardsson, distriktsidrottschef på Norrbottens Idrottsför-
bund och SISU Idrottsutbildarna.

Norrbottens Idrottsförbund är djupt oroad över hälsoutveck-
lingen som innebär stora samhällskostnader för sjukvård och 
försämrad livskvalité för många. Ohälsotrenden måste vändas 
och vi måste skapa ett samhälle där det är lätt att röra på sig 
genom att man har nära till motions- och idrottsytor.

-Tillsammans med Luleå Tekniska Universitet har vi idag samlat 
ett 30-tal företrädare från Region Norrbotten, Länsstyrelsen, 
kommuner, föreningsliv och andra aktörer för att idéarbeta 
kring hur vi kan skapa förutsättningar för ett friskare liv och ett 
attraktivare Norrbotten, säger Katarina.

Initiativet ska hitta nya utvecklings- och samverkansmöjligheter 
och även identifiera behov av forskningsprojekt som bidrar till 
stärkt folkhälsa och regional utveckling. Marita Holst, innova-
tionsstrateg på Luleå Tekniska Universitets innovationskontor 
säger att universitetet vill vara en självklar samverkanspart i 
olika utvecklingsprojekt för länets aktörer.

- Genom att olika forskargrupper samverkar kring viktiga 
samhällsutmaningar breddas perspektiven. IT, hälsovetenskap, 
samhällsbyggnad och arkitektur samt genus är exempel på 

forskningsområden som kan ge input, säger Marita Holst som 
vid sidan av arbetet som innovationsstrateg är ideellt enga-

gerad basketledare och förespråkare 
för ett rörligt liv.

Just möjliggörandet av ett aktivt liv och 
behovet av liv mellan husen var något 
som lyftes under träffen. Det behöver 
finnas förutsättningar att skapa 
mötesplatser som gör att människor 
kan mötas över gränserna, utveckla 
intressen och växa som människor.

-Redan i planering och analys av nya 
bostadsområden bör man fokusera på 
att bygga för folkhälsa genom att skapa 
miljöer som bjuder in till idrott, motion 
och ett aktivt liv. Lekplatser kan bli mer 
inbjudande genom att man med digi-

tala verktyg stödjer aktiviteterna, exempelvis genom sensorer 
och lek med ljud och ljus. Och vill man trigga våra motiva-
tionsfaktorer kan man spelifiera verksamheter, säger Katarina 
Halvardsson när hon reflekterar över de tankar hon nyss fått 
ta del av.

Träffen där ett 30-tal personer medverkade kan ses som ett 
startskott för ett fördjupat samarbete för ett friskare Norrbot-
ten.

- Potentialen och möjligheterna för oss att må bättre och 
samtidigt minska kostnaderna för samhället är mycket stor, 
säger Katarina Halvardsson och Marita Hols samstämmigt. 

Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson deltog i 
konferensen och var nöjd med det han såg:

- Det är ett spännande grepp Luleå Tekniska Universitet tar. 
Man går nämligen in direkt till idrotten och vill prata om hur 
man kan tillgodogöra sig vetenskap. Det är tre områden som 
Luleå Tekniska Universitet vill satsa på. Det är utbildning, 
forskningsprojekt och att sprida innovationer. För mig som 
är ordförande i RF och ordförande för GIH, gymnastik- och 
idrottshögskolan, är det spännande att se att ett tungt univer-
sitet, som inte har idrottsvetenskap på sitt officiella program, 
likväl går in på idrottsområdet och ser om de kan bidra till 
folkhälsa. Det här tror jag kommer att få efterföljare i andra 
regioner, säger Björn Eriksson.

Svenska barn är de mest stilla-
sittande i hela Norden, många 
unga tjejer mår psykiskt dåligt, 
ohälsan breder ut sig och klyf-
tan mellan de som rör på sig 
och de som inte rör på sig alls 
ökar. Med målet att göra Norr-
botten friskare bjöd Norrbot-
tens Idrottsförbund och Luleå 
Tekniska Universitet in till träff.

Katarina Halvardsson, 
distriktsidrottschef

Marita Holst, Luleå Tekniska Universi-
tetets innovationskontor och Björn Eriks-
son, ordförande Riksidrottsförbundet
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Valarbete
Det övergripande syftet med påverkansarbetet under 
valrörelsen var att förbättra idrottsrörelsens förutsättningar på 
alla nivåer. Tillsammans med Riksidrottsförbundet och övriga 
idrottsdistrikt i landet prioriterade vi två valfrågor, tillgång till 
anläggningar och idrottsytor samt statligt stöd till idrott för 
äldre. Påverkansarbetet har skett via personliga möten med 
politiker, debattartiklar och poster i sociala medier. 

Flashmob uppmärksammade idrott för äldre
I Luleå anordnade vi en massmedialt uppmärksammad flash-
mob tillsammans med ett gäng pensionärer. Vi satte tryck 
bakom budskapet att idrottsrörelsen behöver extra resurser 
för att lättare kunna utveckla verksamhet för åldersgruppen 
65+. 

Idrottsdialog – konferens för kommuntjänstepersoner
Årets idrottsdialog genomfördes i Kiruna. Det är en viktig 
mötesplats där vi möter kommuntjänstepersoner för att 
diskutera samverkan och hur vi tillsammans kan vara ett stöd 
för idrottsföreningarna i deras vardag. Huvudfokus under 
dagen var jämställdhet och hur statistik kan användas som 
verktyg för idrottsutveckling. 9 av länets 14 kommuner deltog. 

RFs ordförande besökte Piteå
Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson besökte 
tillsammans med Norrbottens Idrottsförbunds ordförande 
Leif Nordström Piteå Kommun för att samtala med politiker 
och tjänstepersoner om idrottsarrangemangs betydelse för 
kommunens utveckling.

Regional evenemangsstrategi
Vi har jobbat för att ta fram en regional evenemangsstrategi 
i samverkan med Region Norrbotten och Swedish Lapland.

Samverkan med Region Norrbotten
Vi har varit delaktiga i arbetet att ta fram en ny folkhälsostrate-
gi för Norrbotten och en handlingsplan för densamma utifrån 
tre övergripande områden; barn- och unga, vuxna och äldre.  
Vi har också fört dialoger med Region Norrbottens folkhäl-
soenhet, tillväxtenhet samt kultur- och utbildningsenhet som 
företrädare för den samlade idrottsrörelsen i länet. Samverkan 
med folkhälsoenheten har under året intensifierats och flera 
samröringspunkter har identifierats. 

Norrbottens Idrottsförbunds styrelse och våra medar-
betare är en viktig tillgång i arbetet att stärka den 
norrbottniska idrottsrörelsen. Fortbildning ett naturligt 
och kontinuerligt inslag i arbetet. 

Fortbildning av personalen
Vi har bland annat anordnat internutbildningar om psykisk 
ohälsa, jämställdhet, inkludering och ideellt engagemang för all 
personal. Idrottskonsulenterna har genomgått en processle-
darutbildning som har rustat dem med verktyg och metoder 
att använda när de handleder utvecklings- och förändringsar-
beten i idrottsföreningarna.

Syftet med personalutbildningarna är vi ska få fördjupad 
kunskap i områden vi ofta stödjer idrottsföreningarna i, men 
också att spana framåt och hålla oss ajour med samhällsut-
vecklingen. Ett exempel är en föreläsning med Luleå Tekniska 
Universitet där en forskare visade på hur interaktiva miljöer 
och spelifiering kan motivera människor att röra på sig. 

Distriktsidrottschef och verksamhetsledare har deltagit i 
Riksidrottsförbundets ledarskapsprogram. Utbildningspro-
grammet ingår som en del i att utveckla ledarskapet inom hela 

Intressepolitik ska ge bra 
förutsättningar

Opinionsbildning
Norrbottens Idrottsförbund har under året kontinuerligt arbetat 
med att synliggöra idrottens samhällsnytta i en rad samman-
hang och kanaler. Vi har publicerat debattartiklar, medverkat i 
reportage i media och använt sociala medier i hög utsträckning 
för att sprida goda exempel som ligger i linje med Strategi 
2025 och våra intressepolitiska mål.

Medverkan i nätverk 
PRODIS - Prevention av dopning i Sverige
Medverkan i ett nationellt nätverk som arbetar för att förebyg-
ga användningen av anabola androgena steroider och andra 
dopningspreparat. Norrbottens Idrottsförbund är samordnare 
för Norrbottens län.

Styrgrupp för projektet ”Integration och tillväxt
 i Norrbotten”
Norrbottens Idrottsförbund finns representerad i den av Läns-
styrelsen ledda styrgruppen. Projektet arbetar för tillväxteffek-
ter i Norrbotten. Genom att skapa bättre förutsättningar för 
asylsökande att stanna i länet, om och när de fått uppehållstill-
stånd, kan de bidra till länets utveckling.

Folkhälsa
Vi ingår i Region Norrbottens arbetsgrupp kring FaR - fysisk 
aktivitet på recept.
Vi har medverkat i referensgrupper i framtagande av en 
handlingsplan för Region Norrbottens regionala Folkhäl-
sostrategi.
Vi har deltagit i workshops i projektet Hälsoskolan med Norr-
bottens Kommuner.

Medlem i föreningen Social ekonomi övre Norrland - SEÖN
SEÖN är civilsamhällets parasollorganisation i Norr- och 
Västerbotten som företräder idéburen sektor på regional 
nivå. Vi arbetar för att öka kunskapen, tydliggöra och stärka 
sektorns roll i samhället samt att förbättra spelreglerna för 
sektorn. Distriktsidrottschef Katarina Halvardsson är sedan ett 
par år tillbaka ledamot i styrelsen.

Dialogmöten och konferenser
Som företrädare för den samlade idrottsrörelsen i Norrbotten 
har Norrbottens Idrottsförbund varit representerad i diverse 
dialogmöten och konferenser med kommuner, Länsstyrelsen, 
Region Norrbotten och det civila samhället kring frågor som 
rör till exempel integration, jämställdhet, folkhälsa och tillväxt.

Unikt samarbetsprojekt
Barents Sports är ett unikt samarbetsprojekt mellan Norge, 
Sverige, Finland och Ryssland som främst riktar sig till 
ungdomar i åldern 15-25 år. Ett utökat utbyte mellan idrot-
tare, tränare och ledare ska leda till ökad kompetens och 
bättre förståelse och tolerans för varandras likheter och 
olikheter. Vi vill främja fysisk aktivitet och bryta ned politiska, 
kulturella och sociala hinder mellan länderna, något som är 
extra angeläget i tider när främlingsfientlighet breder ut sig 
och det världspolitiska läget känns instabilt. Finansierin-
gen av projektet är ett ständigt orosmoment. Samarbetet 
bygger på att alla länder bidrar till gemensamma kost-
nader och i Sverige har vi haft svårigheter att hitta en 
stabil och långsiktig finansiering till projektet.

Under 2018 var Norrbottens Idrottsförbunds distrikts-
idrottschef ordförande i Barents Sports Committee.

Barnets Winter Games i Luleå
Den 16-18 mars 2018 arrangerade Norrbottens 
Idrottsförbund Barents Winter Games i Luleå. Spelen 
blev de största någonsin i Barentssamarbetets 
historia. 1 000 deltagande ungdomar i åldern 
15-25 år från Sverige, Norge, Finland och Ryssland 
mätte krafterna mot varandra i 15 idrotter och 
tre parasporter. En fjärdedel av deltagarna kom 
från Norrbotten. Barents Games är ett årligt 
idrottsutbyte mellan de fyra länderna. Vartannat 
år arrangeras Barents Summer Games och där 
emellan Barents Winter Games.

Samverkan i Barentsregionen

Samarbetet med grannländerna i Barentsregionen startade redan på 
1950-talet. Representanter från Norge, Sverige, Finland och Ryssland 
möts regelbundet för att forma och utveckla samarbetet som är viktigt 
för idrotten i norr.

den svenska idrottsrörelsen. Hela ledningsgruppen har del-
tagit i en central utbildning med syfte att förstärka lednings-
gruppens arbetssätt. 

Moderniserade arbetsformer på kontoret
För att effektivisera och modernisera arbetet på Norrbottens 
Idrottsförbunds och SISU Idrottsutbildarnas kontor har vi 
påbörjat ett utvecklingsarbete där målet är att bättre nyttja den 
digitala teknikens möjligheter. Syftet är att vi ska bli ett ännu 
bättre stöd till idrottsföreningarna.

Styrelseutveckling
För att skapa samsyn med övriga distrikt i den svenska idrotts-
rörelsen medverkade styrelsen i den centrala SIKTA-konfer-
ensen. Temat var Strategi 2025 och idrottens utvecklingsresor.

Sammanläggning av Norrbottens Idrottsförbund och 
SISU Idrottsutbildarna
Under året har förberedelser startat för att sammanlägga de 
båda stödorganisationerna i januari 2020. Kärnverksamheten 
påverkas inte av sammanläggning utan syftar till att förenk-
la och effektivisera den administrativ hanteringen. Den nya 
organisationen kommer fortsatt ha två tydliga uppdrag; idrott 
och folkbildning. 

Fortbildning ger ett stärkt ledarskap

Vår ordförande och distriktsidrottschef besökte valstugor för 
att prata idrottsfrågor.
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Kontakt 
 Tel: 070-600 77 32
  Adress: Norrbottens Idrottsförbund, Idrottens Hus, Kronan A3, 974 42 Luleå
   E-post: idrottsforbundet@norrbotten.rf.se
    Webbsida: www.rf.se/norrbotten

   Leif Nordström, ordförande

   Carina Winsa, vice ordförande

   Eiie Mikaelsson, ledamot

   Monica Johansson, ledamot

   Niklas Olsson, ledamot

   Ulrika Åström, ledamot

   Per Åström, ledamot

   Gunnel Mörtlund, ledamot

   Christian Berglund, ledamot *

   *avgått under mandatperioden

Samverkan med SISU Idrottsutbildarna
Norrbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna, 
idrottens bildnings- och utbildningsorganisation, arbetar 
tätt tillsammans. Distriktsidrottschef Katarina Halvardsson 
är ansvarig för de båda organisationernas gemensamma 
kontor. Huvudkontoret finns på Kronanområdet i Luleå. I 
Gällivare och Piteå finns kontor bemannade av en person. 

Styrelse

Norrbottens 
Idrottsförbund 

förvaltar/administrerar 

stipendier

Finansieringen av svensk och norrbottnisk idrottsrörelse är 
en av de viktigaste förutsättningarna för idrottens utveck-
ling på central, regional och lokal nivå. Finansieringskäl-
lorna är flera, men samhällsstödet till idrottsrörelsen är av 
avgörande betydelse för att Sveriges största folkrörelse 
ska kunna vara tillgänglig för stora delar av befolknin-
gen. Ökade resurser och en stabil, långsiktig finansiering 
behövs för att idrottsrörelsen ska kunna svara upp mot de 
olika förutsättningar, behov och förväntningar som finns 
inom idrottsrörelsen och i samhället.

Finansiering av verksamheten
2018 fick Norrbottens Idrottsförbund:

• Statligt stöd som kanaliseras via Riksidrottsförbundet

• Stöd från Region Norrbotten

• Projektbidrag

• Stöd från Sparbanken Nord för att verka för integration 
och ökad kompetens hos länets barn- och ungdomsle-
dare. Avtalet löpte mellan 2016 – 2018.

Johanna FällmanEva-Stina Johansson

Under 2018 har vi delat ut:

• MAX AB:s Idrottsstipendium

Pål Jonsson, längdskidor, Strömnäs GIF

• Region Norrbottens Idrottsledarstipendium

Eva-Stina Johansson, basketledare, Luleå

• Region Norrbottens Idrottstipendium

Johanna Fällman, ishockeyspelare, Luleå Hockey/MSSK

• Sparbanken Nords Mångfaldsstipendium

Knut Henriksson, fotbollstränare, Malmbergets AIF

Årets idrott
Fotboll
Utses av NSD tillsammans med oss.

Stipendier

Mångfaldsstipendiaten Knut Henriksson flaneras av Kjell-Åke Johansson, 
Sparbanken Nord och distriktsidrottschef Katarina Halvardsson.
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Uppgifter inom parentes avser föregående år.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Allmänt om verksamheten
Förbundet ska som Riksidrottsförbundets (RF) distriktsorgani-
sation och samlade organ för idrotten i Norrbottens län arbeta 
med gemensamma angelägenheter för den Norrbottniska 
idrotten utifrån RF:s anvisningar. Styrelsen har sitt säte i Luleå.

Främjande av förbundets ändamål
Under verksamhetsåret har verksamheten genomförts i 
enlighet med årsmötets fastsställda måldokument och verk-
samhetsplan för 2018.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
I mars var NIF värd för Barents Winter Games i Luleå. 1 000 
deltagaande ungdomar från Norge, Sverige, Ryssland och 
Finland gjorde under 3 dagar upp om medaljer i 15 olika 
idrotter och 3 para-sporter.  NIF valdes i början av 2018 ut 
som ett pilotdistrikt i RF:s samarbete med organisationen 
Locker Room Talk. Det har gett föreningarna ytterligare stöd i 
arbetet med en jämnställd, trygg och inkluderande idrott. Under 
2018 har vi genomfört projektet Easy going activities med 
finansiering av Länsstyrelsens tidiga insatser för asylsökande 

över 18 år. Syftet har varit att skapa hälsofrämjande aktiviteter. 
De 5 stora lagidrotterna har enats om att samordna idrotternas 
tävlingssäsonger och tagit fram riktlinjer som ska göra det lätt 
att prioritera när aktiviteterna krockar för barn och unga upp
till 15 år. Samsyn Norrbotten är ett historiskt avtal som 
skrivits under. Idrotterna har med barnens bästa i centrum 
träffats vid ett flertal tillfällen för att mejsla fram hur de 
tillsammans med föreningar ledare och föräldrar ska agera 
för att undvika att någon tvingas till för tidig specialisering. 
NIF har under året kontinuerligt arbetat med att synliggöra 
idrottens samhällsnytta i en rad sammanhang och kanaler. Vi 
har publicerat debattartiklar, medverkat i reportage i media 
och använt sociala medier i hög utsträckning för att sprida 
goda exempel som ligger i linje med Strategi 2025 och våra 
intressepolitiska mål.

Medlemmar
Förbundets medlemmar är 673 (674) idrottsföreningar samt 
11 (13) registrerade korpföreningar inom 59 (60) olika 
Specialidrottsdistriktsförbund (SDF).
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2015

2016

2017

2018

Nettoomsättning
Övriga intäkter
Årets resultat
Eget kapital
Soliditet %

295
7 330
-132

2 147
41

1 676
9 840

5
1 912

33

Nettoomsättning
Övriga intäkter
Årets resultat
Eget kapital
Soliditet %

421
5 358

148
2 279

67

471
7 892
-240

1 907
38

Flerårsöversikt (tkr)



26  |   Årsredovisning 2018 Årsredovisning 2018  |  27

Norrbottens Idrottsförbund
897000-2724

Norrbottens Idrottsförbund
897000-2724Luleå 2019-03-08

    NOT 1          2018-01-01-2018-12-31  2017-01-01-2017-12-31
Föreningens intäkter
Gåvor       2         534 000    275 000
Bidrag       3      9 215 984   7 227 984
Nettoomsättning      4      1 676 341    471 520
Övriga föreningsintäkter           412 993      395 074
Balanserat resultat projekt          -323 000         -6 263
Summa föreningens intäkter                  11 516 318                8 363 315

UPPLYSNINGAR TILL RESULTATRÄKNINGEN
                 2018  2017
Not 2   Gåvor och övriga bidrag
Sparbanken Nord           534 000  275 000
Summa            534 000  275 000

Not 3   Offentligrättsliga bidrag
Bidrag
Stat          6 765 984 5 077 984
Landsting         2 450 000 2 150 000
Summa          9 215 984 7 227 984

Not 4   Nettoomsättning
Verksamhetsintäkter        1 443 517 232 579
Övriga försäljningsintäkter           232 824  238 941
Summa          1 676 341 471 520

Not 5   Upplysning om övriga föreningskostnader
Inköp av varor och material verksamhet        103 677  39 719
Övriga verksamhetskostnader         546 631  433 033
Summa            650 308  472 752

Not 6   Upplysning om lämnade bidrag
Verksamhetsbidrag SDF          814 050  812 567
Integrationsbidrag        1 110 800 1 424 275
Summa          1 924 850 2 236 842

Not 7   Medelantalet anställda
Medelantalet anställda        9  8

Not 8   Eget kapital  Balanserat kapital  Ändamålsbestämt Totalt eget kapital
Ingående balans                1 907 000              0  1 907 000
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel              0              0
Reservering av ändamålsbestämda medel              0
Årets resultat         5 513              0  5 513
Utgående balans               1 912 513              0  1 912 513

Föreningens kostnader
Övriga föreningskostnader     5       -650 308    -472 752
Lämnade bidrag      6    -1 924 850   -2 236 842
Övriga externa kostnader      -3 939 699   -1 788 492
Personalkostnader och styrelsearvode   7    -4 995 948   -4 105 218
Summa föreningens kostnader                -11 510 805   -8 603 304 
Årets resultat               5 513     -239 989

    NOT 1           2018-12-31 2017-12-31
TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar            121 027    124 587
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter         454 350    197 220
Summa kortfristiga fordringar          575 377    321 807

Kassa och bank          5 202 577   4 678 855
Summa kassa och bank         5 202 577   4 678 855

Summa omsättningstillgångar       5 777 954   5 000 662
SUMMA TILLGÅNGAR        5 777 954   5 000 662

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital      8
Eget kapital vid räkenskapsårets början      1 907 000   2 146 989
Årets resultat                 5 513    -239 989
Eget kapital vid räkenskapsårets slut       1 912 513   1 907 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder            360 281    303 173
Övriga kortfristiga skulder        1 997 714   1 374 714
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter      1 507 446   1 415 775
Summa kortfristiga skulder       3 865 441   3 093 662
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER      5 777 954   5 000 662

BALANSRÄKNING

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 

RESULTATRÄKNING

(Noter)
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Not 1 Redovisnings-och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättas i enlighet med årsredovisn-
ingslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2016:10 Årsredovisning i mindre företag, vilket kan innebära 
en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det 
närmaste föregående räkenskapsåret

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet
Eget kapital i förehållande till balansomslutningen.

Monika Lindgren
Auktoriserad revisor KPMG

Bengt Augustsson
Lekmanna revisor
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