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Riktlinjer för Regionalt Utvecklingsbidrag 
för SDF/SF utan SDF 2023 
(före detta SDF-bidrag) 

Syfte 
Syftet är att ge SDF/SF utan SDF ett stöd till sin verksamhet i Småland för att stimulera till 
aktivitet och utveckling av specialidrotten inom distriktet utifrån Strategi 2025 och i enlighet med 
RF-SISU Smålands samverkansavtal med Region Jönköping, Kronoberg och Kalmar. 

Fördelningsmodell 
Till 2023 fördelas 5,2 miljoner till SDF/SF utan SDF. Parasport erhåller ett permanent bidrag på 
200 000 kr så det återstår 5,0 miljoner att fördela.  

Hela det beloppet fördelas i ett Organisationsstöd enligt tre parametrar där respektive 
förbunds andel i föreningarna räknas fram av RF-SISU Småland.  

Dessutom finns ett Verksamhetsstöd som beskriver andra stöd till SDF/SF utan SDF med 
verksamhet i Småland. 

Organisationsstöd 
Hela stödet på 5,0 miljoner kr (till 2023) fördelas enligt följande tre parametrar:  

• LOK-stöd 50% (hösten 2021 + våren 2022) 
• Utbildningstimmar IF/SDF 25% (2022) 
• Antal sektions-IF 25% (2022) 

Stödet skall gå till löpande verksamhetsutveckling av idrotten och dess föreningar i distriktet 
utifrån Strategi 2025 och i enlighet med SDF:s egen verksamhetsplan för året.  

Stödet kan användas till personal, kansli, administration, föreningssammandragningar 
(konferenser och mötesplatser), organisationen med förtroendevalda och representation vid RF-
SISU årsmöte och SDF-konferens. 

Verksamhetsstöd – andra regionala medel och folkbildningsresurs 
• Regionala kurser för SDF (regionala medel) - 100 kr/ledardag till längre 

ledarutbildningar.  
• Projektpott SDF (regionala medel) – för sökbara projekt, löpande ansökan och beslut, 

prio trygg idrott, ungdomsinflytande, nytänk och innovation.  
• Idrottskontakt: Varje förbund har en idrottskontakt på RF-SISU Småland som genomför 

SDF-dialoger där utvecklingsbehov tas fram, en samverkansplan upprättas med 
aktiviteter, ansvar, metoder, finansiering med mera. Samverkansplanen följs upp 
löpande under året. 

• Folkbildning SDF (folkbildningsresurs)- utvecklingsaktiviteter genomförs med 
folkbildningen som metod. SDF kan genomföra och redovisa folkbildning på samma sätt 
som förening. 

För att erhålla Regionalt Utvecklingsbidrag krävs: 

• återrapportering av vad ni använt beviljat SDF-bidrag till under 2022,  
• att ni sänder in senaste verksamhetsberättelsen med ekonomisk berättelse inklusive 

resultat- och balansräkning, revisionsberättelse och verksamhetsplan, så snart som 
möjligt efter årsmötet.  

• att förbundet är medlem i Riksidrottsförbundet, RF. 
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Allmänna parametrar 
Ansökan 
För att erhålla Regionala utvecklingsbidraget så måste vi få in en ansökan med uppgiftslämnare 
och att ni formellt söker stödet. Sedan räknar RF-SISU Småland ut respektive andelar och vilket 
stöd som ni får till kommande år. I er ansökan vill vi även ha en uppdatering av kontaktuppgifter 
på några nyckelroller så vi kan ha uppdaterade uppgifter till vår kommunikation i olika ärenden.  

Återrapport /Redovisning av verksamhet i SDF  
Årligen ska respektive förbund återkoppla vad som genomförts för beviljade medel. 

Organisationsstödet skall användas utifrån inskickad verksamhetsplan och genomförda insatser 
skall kunna utläsas i verksamhetsberättelsen.  

Vi vill också ha in en kortfattad redovisning av intressanta aktiviteter och aktuella uppgifter 
gällande jämställdhet i ert förbund. 

Dessa uppgifter används bland annat till: 

• att få en bild av verksamheten i distriktet, pågående utvecklingsarbete, och därigenom 
kunna arbeta effektivare med verksamhetsutveckling (i SDF och i RF-SISU Småland), 

• att på ett tydligt sätt kunna redovisa för bidragsgivare vad RF-SISU Småland 
tillsammans med SDF genomför och som bidrar till regional utveckling, 

• att återförsäkra oss om dokumentation av uppgifter också ur idrottshistoriskt värde i 
såväl SDF:s, som i RF-SISU Smålands verksamhetsberättelse. 

Utbetalning 
Görs en gång per år i mars.  

Utjämningspott 
Vid övergången till en ny fördelningsmodell 2023 så kommer vi att 2023 – senast 2025 använda 
ett särskilt utjämningsbidrag till de SDF som tappat mycket i stöd jämfört med 2019–2022. 

Min och maxbelopp för verksamhetsstöd  
Maxbelopp är 33 % för ett SDF av det totala organisationsstödet. I Småland gäller 
minimumbelopp 5 000 kr för Regionala SDF/SF utan SDF och 10 000 kr för SDF med 
idrottsföreningar i enbart Småland. 

Övrigt 
Samverkansmodellen  
Vi utgår alltid från samverkansmodellen med de tre delarna – årlig handlingsplan, SF-uppdrag 
och konsulentträffar av RF/SF. Samverkansmodellen är en del av distriktets basuppdrag. 

Parasport 
Parasport Småland erhåller ett fastställt årligt organisationsstöd på 200 000 kr.  

Regionala SDF 
Regionala SDF kan söka och beviljas stöd för den verksamhet som bedrivs i småländska 
föreningar. Medel kan betalas ut till Regionalt SDF med säte utanför Småland. 

SF utan SDF 
SF utan SDF kan söka och beviljas medel för den verksamhet som bedrivs i småländska 
föreningar. Medel kan inte betalas ut till SF direkt utan RF-SISU Småland täcker överenskomna 
kostnader med koppling till beviljat Regionalt utvecklingsbidrag. 
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Medfinansiering 
Vi strävar alltid efter att SDF/SF utan SDF medfinansierar satsningar i samverkan med RF-SISU 
Småland på något sätt. 

Krav på SDF för att erhålla Regionalt utvecklingsbidrag:  

• Genomföra SDF-dialog med personal från RF-SISU Småland årligen.  
• Redovisa och återkoppla beviljade bidrag och medel.  
• För att utbetalning skall ske, ska verksamhetsberättelse med årsredovisning, 

undertecknad revisionsberättelse, årsmötesprotokoll för senaste verksamhetsåret samt 
en årlig verksamhetsplan skickas in till RF-SISU Småland. 

• Återkoppla aktiviteter och effekter till RF-SISU Smålands verksamhetsberättelse och 
redovisning till regionerna för våra regionala medel som går till SDF-utveckling. 

RF-SISU Småland ser gärna även att SDF som erhåller Regionalt utvecklingsbidrag:  

• Är uppdaterade på sitt SF:s strategier, utvecklingsplaner, satsningar, ekonomiska stöd. 
• Är delaktiga i aktiviteter och satsningar enligt Samverkansmodellen. 
• Är representerade på RF-SISU Smålands årsmöte och årliga SDF-konferens.  
• Exponerar och sprider vidare information från RF-SISU Småland via sin hemsida, 

sociala medier med mera om utbildningar, mötesplatser med mera.  
• I samverkan med RF-SISU Småland använder folkbildningen som metod för utveckling. 
• I samverkan med RF-SISU Småland tar fram en samverkansplan med olika aktiviteter. 

Tidsplan 
1/12 Handlingar skickas ut 

17/1 Ansökan/Återrapport ska skickas in 

Vecka 6 Beslut om fördelning av medel 

Vecka 7 SDF får besked om fördelning av medel 

Mars Utbetalning till SDF 

 

 

 

Jönköping 2022-11-30 

RF-SISU Småland 

Rickard Strandberg 
Distriktsidrottschef 
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