
Förbundsutveckling 2023
– Särskilda satsningar, utbildningar, mötesplatser, 
projektmöjligheter, ekonomiska stöd med mera  
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RF-SISU Småland har under många år 

arbetat med förbundsutveckling 

tillsammans med våra specialidrottdi-

striktsförbund (SDF) som är en viktig del 

av det regionala utvecklingsarbetet. 

Vårt arbete med förbundsutveckling ska 
utveckla organisationen och verksamheten 
i våra SDF och kraftsamla kring prioriterade 
utvecklingsområden. Vi kan stötta er med
utvecklingsarbeten, utbildningar och 
mötesplatser. Det är förbundens och 
föreningarnas behov som styr vår 
verksamhet. Till flera av aktiviteterna finns 
pedagogiska och ekonomiska stöd till SDF. 
RF-SISU Småland kan medverka till allt som 
har med lärande och utveckling att göra. 

Nytt för 2023 är att vi erbjuder 
förbundsutveckling även för de 
specialidrottsförbund (SF) utan SDF. Detta 
gäller olika ekonomiska stöd till exempel 
regionalt utvecklingsbidrag och projektpott 
förbund. Viktigt är att insatserna riktar sig 
till vårasmåländska föreningar. 

Förbundskontakter

Varje förbund har en förbundskontakt hos RF- SISU 
Småland som fungerar som kontaktperson. Hör av 
er till förbundskontakten när ni har utvecklingsidéer 
eller behöver stöd i olika frågor. Då bokar vi en träff/
förbundsdialog för att ta nästa steg. 

Kontaktperson: Förbundskontakt

Mötesplatser 

Boka in tisdagen den 25 april klockan 18.00 i er 
kalender för en SDF-träff via Teams. Mötesplatsen 
ersätter distriktsidrottsmötet som 2018 beslutades 
om att genomföras vartannat år. På mötet informerar 
vi om det som är aktuellt inom svensk idrott, 
information inför RIM (Riksidrottsmötet i maj), några 
nedslag om verksamhet och ekonomi från 2022 
samt lyfter tankar om verksamhet och ekonomi 
under 2023. Givetvis finns möjlighet att ta upp 
övriga frågor. 

Den 17 - 18 november bjuder vi in till en regional 
SDF-konferens i Växjö. Vi diskuterar det som 
beslutades på RIM i maj, lyssnar på några av 
idrottens företrädare på riksnivå, lyfter idèer inför 
2024 – 2025, byter erfarenheter och förhopp-
ningsvis får inspiration samt nya kunskaper. Träffen 
riktar sig till SDF från Region Syd: Småland, Skåne, 
Halland och Blekinge.

Kontaktpersoner för båda mötesplatserna: 

Mikael Fagerström 
mikael.fagerstrom@rfsisu.se alt tel. 036 - 34 54 02 
Rickard Strandberg
rickard.strandberg@rfsisu.se alt tel. 036 - 34 54 05

Regionalt utvecklingsbidrag                              
- tidigare SDF-bidrag                                               

RF-SISU Småland fördelar årligen drygt fem miljoner 
kronor i regionalt utvecklingsbidrag. Information, 
riktlinjer och formulär skickas ut i mitten av okto-
ber. I november kommer vi att bjuda in till en digital 
workshop där vi berättar mer om hur ni söker och 
återrapporterar bidraget. 
Ansökan och återrapport ska vara oss tillhanda 
senast 16 januari 2024, med komplettering av 
handlingar efter ert SDF:s årsmöte.  

Läs mer om regionalt utvecklingsbidrag

Kontaktpersoner: Ann Bergsten 
ann.bergsten@rfsisu.se alt tel. 036 - 34 54 03
Mikael Fagerström
mikael.fagerstrom@rfsisu.se alt tel. 036 - 34 54 02

Verksamhetssatsningar 2023

Här hittar ni 
kontaktuppgifter 
till personalen på
RF-SISU Småland

https://www.rfsisu.se/distrikt/smaland/bidrag-och-stod/stod-till-idrottsforbund/sa-kan-vi-stotta-ditt-idrottsforbund
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Projektpott förbund   

SDF och SF utan SDF har möjlighet att söka 
projektbidrag som stöd till speciella
utvecklingsinsatser. Trygg idrott, ungdoms-
inflytande, nytänk och innovation är de projekt som 
prioriteras. Projektet ska pågå minst ett år och beslut 
tas löpande under året. 

Läs mer om Projektpott förbund

Kontaktperson: Mikael Fagerström
mikael.fagerstrom@rfsisu.se alt tel. 036 - 34 54 02

Regionalt utbildningsbidrag                 
SDF-utbildningar                        

Det utgår ett regionalt utbildningsbidrag för 
ledarutbildningar på 100 kronor per deltagardag och 
om det är minst tio deltagare och minst sex 
utbildningstimmar. SDF:et ska arrangera 
utbildningen som sedan redovisas med deltagarlista 
och program till kontaktpersonerna nedan. 

Kontaktperson: Lena Larsson (fram till juni 2023) 
lena.larsson@rfsisu.se alt tel. 036 - 34 54 30 
Anette Ellefsen (efter juni 2023) 
anette.ellefsen@rfsisu.se alt tel. 036 - 34 54 49

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      

Regionala utbildningar 

Visste ni att vi erbjuder cirka 200 utbildningar och 
föreläsningar per år?  Utbildningarna vänder sig till 
dig som är engagerad inom idrotten, både på 
förenings- och förbundsnivå, så som styrelse, 
tränare, ledare, aktiva, föräldrar, volontärer och 
anställda. Vi erbjuder föreläsningar och utbildningar 

inom ledar- och tränarskap, föreningskunskap och 
ekonomi, träningslära, kost, arrangemang, 
anläggning samt administration och IT.  
Välkommen att anmäla dig och sprid informationen 
till föreningarna inom er idrott.

Ni hittar aktuella kurser här

Kontaktperson: Lena Moberg
lena.moberg@rfsisu.se alt tel. 036 -34 54 29

Utbildningar för SDF

Vårt mål är att varje år erbjuda föreläsningar eller 
utbildningar för förtroendevalda och anställda på 
SDF. Ett par gånger om året skickar vi information om 
våra föreläsningar och utbildningar till förbundets 
officiella adress, ordförande och utbildnings-
ansvarige. Ert förbund kan själva anordna en 
utbildning för era föreningar, med fokus på till 
exempel föreningarnas styrelser, valberedningar, 
IdrottOnline eller anläggningsinformation. Vi kan 
stötta med administration, förslag på utbildare, 
inbjudan med mera. Om ni har önskemål om någon 
utbildning, hör av er. 

Kontaktperson: Anette Ellefsen
anette.ellefsen@rfsisu.se alt tel. 036 - 34 54 49

Nätverk

Anställda 

Under året fortsätter vi att bjuda in vårt nätverk med 
anställda på SDF till träffar som innehåller utbild-
ningar, erfarenhetsutbyten, tips på goda exempel, 
erbjudanden och diskussioner kring svensk och 
småländsk idrott. Första träffen är planerad till den 2 
maj. 

Till hösten planerar vi en inspirationsresa för 
anställda på SDF där programmet innehåller 
studiebesök, utbildning, möten med anställda på 
SDF i ett annat distrikt, träff med idrottsprofil och 
erfarenhetsutbyte. Preliminärt datum är 24 - 25 
oktober. 

Referensgrupp

Under idrottsåret kommer vi att ha träffar med vår 
referensgrupp med representanter från olika
förbund. De är bollplank till RF-SISU Småland kring 
olika mötesplatser, utbildningar och särskilda 
satsningar där vi får värdefulla inspel. Två träffar är 
planerade, 3 april och 11 september.

Kontaktperson: Ulf Petersson
ulf.petersson@rfsisu.se alt tel. 036 - 34 54 77 
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Folkbildningens metoder   

Ni vet väl att även förbund kan jobba med 
folkbildningens olika metoder för att utveckla 
verksamheten. På samma sätt som vårt arbete med 
föreningar kan ni få stöd och hjälp att jobba med 
lärgrupper, föreläsningar, processer, utbildningar och 
kulturarrangemang i verksamhet som förbundet 
arrangerar. Det skapar ett mervärde där vi kan bidra 
med lärandematerial, metoder och även täcka en del 
av kostnaderna. Tipsa era  föreningar om 
folkbildningen som metod. 

Läs mer om folkbildningens metoder

Kontaktperson:  Förbundskontakt

Samsyn Småland   

För att värna om barns och ungdomars möjligheter 
att utöva flera idrotter har Handboll Syd/Väst/Mitt, 
Bandydistrikt Småland, Småland-Blekinge 
Basketdistriktsförbund, Smålands Fotbollförbund, 
Smålands Ishockeyförbund, Småland-Blekinge 
Innebandyförbund och RF-SISU Småland enats om 
att arbeta och ta gemensamt ansvar för att barn och 
ungdomar till och med 15 år ska kunna hålla på med 
flera idrotter samtidigt. Gemensamt arbetar vi med 
spridning av informationen till våra 
medlemsföreningar och vi genomför träffar/dialoger i 
de kommuner där behov av stöd önskas. Under 
kommande år fortsätter vi samarabetet för att förut-
sättningarna ska bli så bra som möjligt för den aktive 
ungdomen.  

Läs mer om Samsyn Småland

Kontaktperson: Lisbeth Johansson
lisbeth.johansson@rfsisu.se alt tel. 036-34 54 13

Antidoping          

För att skapa en idrott fri från doping och andra 
otillåtna medel krävs ett kontinuerligt arbete med 
information och kompetensutveckling i alla led. Hur 
arbetar ert förbund med dopingfrågan? ”Vaccinera 
klubben mot doping” är ett bra verktyg för att 
förebygga förekomsten av doping. Kan vi 
tillsammans skapa en dopingfri idrott genom att 
stötta föreningarna i deras antidopingarbete?

Läs mer på Antidopings hemsida

Kontaktperson: Anna-Lena Aronsson
annalena.aronsson@rfsisu.se alt tel. 036 - 34 54 07

Årsmöten                                                         

RF-SISU Småland erbjuder sig att medverka vid 
årsmöten, berätta om vår verksamhet, och agera 
som årsmötesordförande om ni önskar detta. 
Vänligen kontakta oss i god tid före mötet.

Kontaktpersoner: Rickard Strandberg 
rickard.strandberg@rfsisu.se alt tel. 036 - 34 54 05 
Ann Bergsten
ann.bergsten@rfsisu.se alt tel. 036 - 34 54 49

Temablock            

Vi processleder träffar för styrelse och ledare i ert 
SDF där ni väljer inom följande teman: 

• Trygg barn- och ungdomsidrott

• En ny syn på träning och tävling

• Inkluderande och jämställd förening

• Föreningskunskap och demokrati

• Ledarutveckling

• Styrelseutveckling

• Framtidens SDF/IF

För att underlätta fortsatta arbetet efter träffen har 
vi tagit fram en arbetsbok som ni på egen hand kan 
arbeta vidare med. 

Era föreningar har samma möjlighet att få hjälp med 
processledning inom ovanstående teman. 

Kontaktperson: Förbundskontakt
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Strategi 2025 och särskilda satsningar är 

prioriterade områden inom idrotten där 

föreningar kan söka projektmedel. Som 

SDF kan ni inte söka medel men ni har en 

viktig roll att tipsa föreningarna om möj-

ligheterna. Viktigt är att vi gemensamt 

tar ansvar för att erbjuda dessa särskilda 

satsningar som ett stöd i utvecklingsarbe-

tet. 

I våra riktlinjer för att bevilja regionalt 
utvecklingsbidrag beskriver vi den hjälp vi 
vill ha av er som SDF för att få ut information 
till föreningarna. Mer information kommer 
under våren. 

Projektstöd IF barn- och ungdomsidrott

Vi har möjligheter att stödja insatser som 
idrottsföreningar vill göra för att möta utmaningarna 
med att vi inte når alla och att vi tappar för många. 
Vi har möjlighet att bevilja stöd till idrottsföreningar 
inom två områden:
• Inkludering av underrepresenterade grupper
• Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer
Ta gärna kontakt med oss så hjälper vi er att stötta 
era idrottsföreningar att utveckla barn- och 
ungdomsidrotten.

Läs mer om Projektstöd IF barn- och ungdomsidrott 

Kontaktperson: Förbundskontakt

Barn- och ungdomsidrott                                                                                                                                  
med fokus på trygg idrott                                             

Arbetet med att skapa en trygg idrott går vidare och 
är fortsatt prioriterat. Vi kan stötta ert förbund med 
kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och verk-
tyg för att se till att idrotten är en trygg plats för barn, 
ungdomar och vuxna. Under 2022 togs nya riktlinjer 
för barn- och ungdomsidrotten fram på nationell 
nivå. Vi stöttar ert SDF utifrån de vägval som ert 
respektive specialidrottsförbund gör inom ramen för 
riktlinjerna. 

Läs mer om riktlinjer för barn- och ungdomsidrott

Kontaktpersoner: Elin Hornbrink 
elin.hornbrink@rfsisu.se alt tel. 036 - 34 54 38
Kim Lagerkvist
kim.lagerkvist@rfsisu.se alt tel. 036 -34 54 15

Inkluderande idrott                                      

Idrotten har stora möjligheter att göra skillnad inom 
inkludering. Idrottsrörelsen har som en av flera 
aktörer fått extra resurser från regeringen för att på 
flera nivåer arbeta med inkluderande insatser inom 
idrotten. Hur har ni inom er idrott tänkt att arbeta 
med frågan? Kan vi tillsammans få genomslag på 
gräsrotsnivå och därmed få fler utövare, fler ledare 
och breddat engagemang i just er idrott?

Läs mer om inkludering

Kontaktpersoner: Albin Borg 
albin.borg@rfsisu.se alt tel. 036-34 54 18
Eva Kindstrand Ströberg
eva.kindstrand@rfsisu.se alt tel. 036 - 34 54 26 

Parasport                                   

RF-SISU Småland och Parasport Småland bjuder 
den 14 mars in till en parasportträff i Vrigstad. Vi 
fokuserar på hur vi gemensamt kan utveckla 
parasporten i distriktet. Flertalet idrotter inom 
specialidrottsförbunden (SF) är på gång att ta över 
sin idrott och sina grenar från Parasportförbundet.
RF-SISU Småland och Parasport Småland vill 
diskutera med er på SDF:en och fokusera på hur 
övergången kan ske på bästa och smidigaste sätt. 
Vi vill också informera om det stöd vi kan ge till de 
förbund som tagit eller är på väg att ta över sina 
idrotter och grenar. Träffen riktar sig både till 
förtroendevalda och tjänstepersoner i SDF i 
Småland. 

Läs mer om parasport 

Kontaktperson: Ulf Petersson
ulf.petersson@rfsisu.se alt tel. 036- 34 54 77 

Strategi 2025 och särskilda satsningar
Strategi 2025 är ett verksamhetsstöd som 
infördes 2020 för att idrottsföreningar och 
förbund ska nå målsättningarna i Strategi 
2025. Vi kommer bland annat att arbeta med 
insatser som beslutas på SF-nivå och som ska 
genomföras regionalt. Vill ni göra insatser för 
att nå fler vuxna och äldre, utveckla paraidrott 
eller nå fler barn och ungdomar, hör av er till 
oss för att diskutera samverkansmöjligheter.

Läs mer om Strategi 2025

Kontaktperson: Förbundskontakt
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Jämställd idrott   

Hur ser det ut med jämställdheten inom er idrott? Vi 
hjälper er att analysera och reda ut begreppen. Vi 
kan arbeta internt med kompetensutveckling eller 
processarbete inom kansli- och förtroendemanna-
organisationen eller så skapar vi ett projekt för att 
arbeta tillsammans med föreningarna. Exempel på 
material är 5-steg mot en jämställd idrott, inklude-
rande idrott, inkluderingswebben och checklista för 
jämställdhet.

Läs mer om jämställd idrott

Kontaktpersoner: Anton Arin, Jönköpings län
anton.arin@rfsisu.se alt tel. 036 -34 54 73
Jonas Blomqvist, Kronobergs län 
jonas.blomqvist@rfsisu.se alt tel. 036 - 34 54 20
Åsa Kallenberg, Kalmar län
asa.kallenberg@rfsisu.se alt tel. 036 -34 54 19

Rörelsesatsning i skolan          

RF fick med start 2018 i uppdrag av regeringen att 
göra en satsning för mer rörelse i skolan. RF-SISU 
Småland leder rörelsesatsningen i skolan. 
Satsningen riktar sig framför allt till årskurs F-6. Vi 
har tillsammans med Linnéuniversitetet utbildat 
lärare och pedagoger på skolorna till rörelsecoacher. 
Många SF har idag tagit fram nya och lättare mate-
rial och även anpassat spelreglerna  till förmån för 
målgruppen. Vårt fokus är att sprida SF:s material i 
skolorna för att få fler barn intresserade av idrotten 
och föreningslivet. Vårt arbete inom rörelsesatsning-
en har skapat mer samverkan mellan förening och 
skola under 2022 och det arbetet ska fortsätta under 
2023. Tillsammans med er SDF kan vi stötta 
föreningarna i detta arbete. 

Läs mer om rörelsesatsning i skolan

Kontaktperson: Cecilia Willhelmsson
cecilia.wilhelmsson@rfsisu.se alt tel. 036-34 54 75

Projektstöd IF Idrott +65 

Projektstöd IF Idrott +65 syftar till att skapa förutsätt-
ningar för idrottsföreningar att utveckla sin idrotts-
verksamhet riktad till målgruppen personer 65 år 
och äldre, med målsättningen att idrottsrörelsen ska 
erbjuda hållbar, utvecklande och inkluderande 
idrottsverksamhet i förening för målgruppen.
Sök stöd inom två huvudområden:
1. Utveckling av föreningens befintliga verksamhet 
för målgruppen.
2. Uppstart av ny verksamhet i föreningen för 
målgruppen.

Läs mer om Projektstöd IF Idrott +65

Kontaktpersoner: Johanna Svensk, Kalmar län
johanna.svensk@rfsisu.se alt tel. 036 - 34 54 42
Jonas Blomqvist, Kronoberg län 
jonas.blomqvist@rfsisu.se alt tel. 036 - 34 54 20
Jonathan Johansson, Jönköpings län
jonathan.johansson@rfsisu.se alt tel. 036 -34 54 28

Projektstöd IF Återstart

Syftet med Projektstöd IF Återstart är att stimulera 
en uppstart av verksamhet efter coronapandemins 
effekter. Stödet ska säkerställa att föreningarna ges 
möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla 
medlemmar.
Fokus är att möjliggöra för föreningar att göra en 
återstart av barn- och ungdomsverksamhet och/eller 
verksamhet för personer med funktionsnedsättning. 
Projektstöd IF Återstart riktar sig enbart till idrottsför-
eningarna. Ni som SDF har en viktig roll i att sprida 
informationen till era föreningar och även ha en 
dialog med oss om satsningar som är särskilt viktiga 
för föreningar inom ert förbund. 

Kontaktperson: Karin Carlsson
karin.carlsson@rfsisu.se alt tel. 036-34 54 14

Saknas något i vårt utbud?        

Kontakta oss med frågor eller förslag. 

Mikael Fagerström

mikael.fagerstrom@rfsisu.se alt tel. 036-34 54 02
Ulf Petersson

ulf.petersson@rfsisu.se alt tel. 036-34 54 77
Lisbeth Johansson

lisbeth.johansson@rfsisu.se alt tel. 036-34 54 13
Susanna Hansson Öberg

susanna.hansson-oberg@rfsisu.se alt tel. 
036-34 54 25
Anette Ellefsen

anette.ellefsen@rfsisu.se alt tel. 036-34 54 49

Kom ihåg att löpande uppdatera era 
kontaktuppgifter i IdrottOnline men 

framförallt inför ett nytt idrottsår

Adress: St. Göransvägen 31, 554 54 Jönköping | Tel: 036-34 54 00

E-post: smaland@rfsisu.se | Hemsida: www.rfsisu.se/smaland
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