
Checklista för  
Parasport/Inkludering

Förankring / På vilket sätt är styrelsen involverad
c Har styrelsen fått information om uppstart av ny verksamhet
c Har styrelsen tagit beslut om uppstart av ny verksamhet
c Har föreningen gjort omvärldsanalys av aktuell idrott & målgrupp
  

Organisation
c Är föreningen medlem i Sveriges Parasportförbund och eller berört SF
c Parasportgruppens plats i föreningsorganisationen är tydlig
c Parasportverksamheten i föreningen har möjlighet till påverkan och inflytande
  

Syfte / Inkludering
c Vi har idag medlemmar med olika funktionsnedsättningar i vår förening
c Det finns ett tydligt syfte med varför föreningen vill starta upp verksamhet
c Pratat om inkludering av parasportverksamheten i föreningens övriga verksamhet
  

Målsättning (kontinuitet & långsiktighet är extra viktigt inom parasporten)
c Vi har en målbild över var vi är om 3 år
c Vi har en rimlig målbild
c Vi har mål för hur denna verksamhet får inflytande i föreningen om 3 år
  

Information
c Vi har information om verksamheten på vår hemsida och/eller sociala medier
c Informationen på hemsidan är anpassad för målgruppen
c Den skriftliga informationen som skickas ut är anpassad för målgruppen
  

Komma igång / När kan vi vara igång
c Vi har ledare 
c Vi har avsatt en återkommande träningstid
c De tänkta anläggningarna är anpassade får vår nya träningsgrupp
c Vi har ledare som har gått någon form av utbildning
  

>>>



Ekonomi
c Avgifterna är samma som för föreningens övriga medlemmar
c Avgifterna är anpassade och beslutade efter målgruppen
c Det finns avsatt pengar för verksamheten i den totala budgeten
c Vi känner till reglerna för LOK-stödet när det gäller Parasport
c Vi känner till bidrag som eventuellt kan sökas
  

Rekrytering
c Har en plan för hur och var vi når målgruppen
c Vi känner till underlaget i respektive målgrupp
c Vi kan ta emot x antal nya deltagare under år 1 (väx långsamt)
c Vi har en plan för när det kommer en nya medlemmar till träningen
  

Framåt
Vi behöver mer utbildning inom: 

Vi behöver mer stöd kring:
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