
Under 2022 gör RF-SISU Småland en satsning 
på att paketera ett antal utvecklingsområden 
som föreningar och förbund kan jobba med för 
att utveckla sin verksamhet i linje med idrotts- 
rörelsens Strategi 2025, läs mer på: 
www.rf.se/RFarbetarmed/Strategi2025

Vi kallar områdena i satsningen för ”Temablock” och 
målet med satsningen är att stärka den småländska 
idrottsrörelsen på bred front, i alltifrån föreningskun-
skap till ledarutveckling. Det kan eventuellt finnas 
möjlighet att söka ekonomiskt stöd för genomförande 
av blocken. Läs gärna mer om respektive temablock 
här nedan eller kontakta er förenings eller förbunds 
idrottskonsulent för mer information.

1. Trygg barn- och ungdomsidrott

Målet med detta temablock är att öka kunskapen hos 
föreningsstyrelser om trygg barn- och ungdomsidrott. 
Idrotten ska genomsyras av glädje och gemenskap där 
alla ska vara trygga och känna sig respekterade och in-
kluderade. Vi måste säkerställa så långt det går att den 
idrott som erbjuds genomförs i miljöer som är trygga 
och säkra för alla. Under detta temablock får ni verktyg 
att jobba med dessa frågor i er förening.

Temablock 2022
– Prioriterade områden för utveckling av småländsk idrott
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2. Inkluderande och jämställd förening

Inkludering handlar om att du som finns eller vill 
finnas i vår verksamhet ska känna dig välkommen. 
Att du känner dig sedd, får ta del av gemenskapen 
samt känna att du har möjlighet att vara delaktig och 
kunna påverka utformningen. Jämställdhet handlar 
om att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar 
att idrotta. Exempelvis genom att resursfördelningen i 
föreningen är jämn mellan könen och att tjejer/kvinnor 
ges lika stora möjligheter som killar/män att bli ledare 
och tränare.
Målet med detta temablock är att ge dig och din för-
ening en kunskaps- och inspirationsbank för att skapa 
medvetenhet om rådande normer, privilegier och 
begränsningar på idrottens olika arenor. Med arenor 
menar vi fysiska rum, till exempel omklädningsrummet, 
styrelserummet och åskådarplatsen.

3. Föreningskunskap och demokrati

Temablocket Föreningskunskap Grund är en introduk-
tion och inspiration kring föreningslärans grunder och 
meningen med föreningen. Vi tar upp det viktigaste 
gällande medlemsavtalet, årsmötet, valberedningens 
roll och ekonomin i föreningen. Dessutom börjar vi 
diskutera hur föreningen kan utvecklas. Vi  tar upp det 
mest elementära om föreningskunskap och förenings-
utveckling och utgör ett naturligt första steg för alla 
medlemmar i styrelser och kommittéer. Vänd!



Frågor?  
Kontaktuppgifter till RF-SISU Smålands  

idrottskonsulent i din kommun finns på:  

www.rfsisu.se/smaland

4. Ledarutveckling

Ledaren är föreningens viktigaste resurs! I det här 
temablocket tar vi upp föreningens kanske viktigaste 
fråga nämligen ledarfrågan. Utan engagerade medlem-
mar och ledare så stannar föreningens verksamhet av! 
Temablocket är upplagt enligt en trappa med sex steg 
som vi succesivt tar oss uppför. Vi kommer att beröra 
ledarskapets attraktivitet och hur man kan tänka kring 
rekrytering av nya ledare. Vi kommer också att komma 
in på introduktion och utbildning av ledare, men vi kom-
mer också att diskutera den ack så viktiga frågan; Hur 
behåller vi ledarna i föreningen? Efter avslutat tema-
block har ni ett bra material för att enkelt kunna skriva 
fram en ledarutvecklingsplan för föreningen.

5. Styrelseutveckling

Styrelsen är föreningens viktigaste lag! I det här 
temablocket lyfter vi fram aspekter som är viktiga att 
ha i åtanke och förhålla sig till, för ett engagerat och 
offensivt styrelsearbete. Särskild tonvikt läggs på upp-
draget som styrelsen fått av årsmötet och vad det kan 
innebära för balansen mellan att förvalta och utveckla. 
Fokus läggs också på styrelsens roller, mötesteknik och 
gruppdynamik som alla är viktiga delar för en styrelse 
att ha kunskap kring.

6. Framtidens IF

I temablocket Framtidens IF får ni möjlighet att lyfta 
blicken framåt i tiden och börja fundera på vart ni vill 
befinna er om fem år. Materialet utgår från sex olika 
trender som alla påverkar idrottsföreningens verklighet 
på olika sätt. Ni väljer ut ett antal trender som ni analy-
serar er förening utifrån och därefter har kan ni börja 
forma er framtidsplan. Framtidsplanen är då förankrad i 
de här trenderna och blir mer än bara en vision för hur ni 
vill utveckla er förening. 

7. En ny syn på träning och tävling

En ny syn på träning och tävling handlar om hur vi kan 
tänka nytt, så vi har en idrott som är till för alla och där 
vi kan idrotta hela livet. Temablocket ger er kunskap 
och nya infallsvinklar på hur man i föreningen kan jobba 
med en ny syn på träning och tävling för att så många 
som möjligt ska stanna kvar så länge som möjligt. Hur 
kan vi öka förståelsen och stärka samsynen i förening-
en kring begreppet ”En ny syn på träning och tävling”.
Ni kommer även att få värdefulla nycklar för ett lyckat 
förändringsarbete i er förening.

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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