Protokoll årsstämma 2017

Protokoll fört vid årsstämma för Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland, Varbergs Stadshotell.
lördagen den 8 april 2017 klockan 10.00. Närvarande utöver röstberättigade ombud:








§1

Christer Pallin, Riksidrottsförbundet, stämmans ordförande
Valberedning
Auktoriserad revisor
Lekmannarevisor
Hedersledamöter
Styrelsen SISU Idrottsutbildarna Halland
Styrelsen Hallands Idrottsförbund
Stämman öppnas

Välkomsthälsning och öppning av stämman
Styrelsens ordförande Ulf Järphag hälsar välkommen till stämman och förklarade därefter SISU
Idrottsutbildarnas stämma för öppnad.
Parentation
I inledningen hedras idrottsledare och aktiva i Halland som gått bort sedan förra stämman samt offer
och anhöriga vid attentatet i Stockholm den 7 april med en tyst minut.
Årets utbildare 2016 - presentation
Maria Nilsson – Caprifolens Voltigeklubb, Laholm. Utdelning sker vid senare tillfälle i föreningsmiljö.
Inledningsanförande av distriktets ordförande Ulf Järphag - bilaga
I inledningsanförande föredrar ordförande styrelsens förslag till verksamhetsberättelse med
årsredovisning 2016 samt ekonomisk plan för 2017.
Verksamhetsinriktning 2016 – 2017 beslutades vid stämman 2016.
§2

Fastställande av röstlängd för stämman

Stämman beslutar
att
fastställa röstlängden till 26 ombud som representerar 25 idrotter med 625
medlemsföreningar.
§3

Fråga om stämmans behöriga utlysande

Distriktsidrottschefen Olle Kristenson meddelar
att
stämman är utlyst i brev till specialidrottsdistriktsförbund och övriga MO den 27
november 2016 samt utlyst samma datum på hemsidan och RF officiella
kungörelseorgan.
att
specialidrottsdistriktsförbund och MO har bjudits in genom separat kallelse 24 januari
2017.
att
möteshandlingar utsänts till ombuden 15 mars 2017.
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Stämman beslutar
att
stämman är behörigt utlyst.
§4

Val av ordförande för stämman

Valberedningen föreslår Christer Pallin, Stockholm till ordförande för stämman.
Stämman beslutar
att
välja Christer Pallin till ordförande för stämman.
Christer Pallin tackar för förtroendet att leda stämmoförhandlingarna.
§5

Val av sekreterare för stämman

Valberedningen föreslår Olle Kristenson, Falkenberg, till sekreterare för stämman.
Stämman beslutar
att
välja Olle Kristenson till sekreterare för stämman.
§6

Val av två protokolljusterare samt rösträknare

Valberedningen föreslår Irene Henriksson, bowling, och Michael Hedlund, gymnastik, att jämte
ordförande justera stämmans protokoll, tillika rösträknare.
Stämman beslutar
att
utse Irene Henriksson och Michael Hedlund att jämte ordföranden justera stämmans
protokoll.
att
utse Irene Henriksson och Michael Hedlund till stämmans rösträknare.
§7

Fastställande av föredragningslista för stämman

Stämman beslutar
att
fastställa föredragningslistan.
§8

Behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning

Mötesordförande föreslår att såväl verksamhetsberättelse och årsredovisning 2016.01.01-2016.12.31
ska anses vara föredragna då de utsänts till ombuden i god tid enligt stadgarna samt föredrogs av
styrelsens ordförande vid inledningen av stämman.
Ordförande lämnar ordet fritt.
Stämman beslutar
att
med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
att
med godkännande lägga årsredovisning med resultat 1 230 tkr till handlingarna.
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§9

Behandling av revisorernas berättelser

Jan-Ove Bengtsson, auktoriserad revisor, föredrar delar av revisionsberättelse samt uttalande.
Lennart Kull, lekmannarevisor, föredrar granskningsrapport.
Ordförande lämnar ordet fritt.
Stämman beslutar
att
med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna.
att
med godkännande lägga lekmannarevisorns granskningsrapport till handlingarna.
§ 10

Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen

Stämman beslutar
att
i enlighet med revisorernas tillstyrkan, bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2016.
§ 11

Behandling av verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

Stämman beslutade om verksamhetsinriktning för 2016 – 2017. Mötesordförande föreslår att
ekonomisk plan för 2017ska anses vara föredragen eftersom de utsänts till ombuden i god tid enligt
stadgarna samt föredrogs av styrelsens ordförande vid inledningen av stämman.
Styrelsen föreslår
att
stämman antar styrelsens förslag till balanserad ekonomisk plan 2017.
Ordförande lämnar ordet fritt.
Stämman beslutar
att
fastställa styrelsens förslag till ekonomisk plan för 2017.
§ 12

Styrelsens förslag till stämman och behandling av inkomna motioner

Noteras att det föreligger inga inkomna motioner till stämman.
§ 13

Val av distriktsordförande tillika ordförande i distriktsstyrelsen

Valberedningens ordförande Per Stohr redogör över valberedningens arbete.
Valberedningen föreslår omval av Ulf Järphag, Falkenberg, till distriktets ordförande, tillika ordförande
i distriktsstyrelsen, för en tid av 1 år.
Stämman beslutar
att
välja Ulf Järphag till distriktets ordförande, tillika ordförande i distriktsstyrelsen.
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§ 14

Val av fyra övriga ledamöter i distriktsstyrelsen för en tid av två år

Valberedningen föreslår omval av Anne Börjesson, Kungsbacka, Susanne Jansson, Halmstad, Jonas
Åberg, Halmstad och Anders Bengtsson, Falkenberg, till ledamöter i distriktsstyrelsen för en tid av ett
år.
Stämman beslutar
att
välja Anne Börjesson, Susanne Jansson, Jonas Åberg och Anders Bengtsson för en tid av
ett år.
§ 15

Beslut om att utse auktoriserad revisor jämte personlig ersättare

Valberedningen föreslår att stämman utser Jan-Ove Bengtsson, LR-Revision, Falkenberg, till
auktoriserad revisor samt utse Pär Spolen, Spolén & Partners AB, Halmstad, som personlig ersättare,
för en tid av ett år.
Stämman beslutar
att
utse Jan-Ove Bengtsson, LR-Revision, Falkenberg, till auktoriserad revisor samt utse Pär
Spolen, Spolén & Partners AB, Halmstad, som personlig ersättare.
§ 16

Val av en lekmannarevisor jämte personlig ersättare

Valberedningen föreslår omval av Lennart Kull, Falkenberg, som lekmannarevisor samt nyval av Sven
Svensson, Halmstad, som personlig ersättare, för en tid av ett år.
Stämman beslutar
att
välja Lennart Kull till lekmannarevisor med Sven Svensson till personlig ersättare.
§ 17

Val av DF och SISU-d valberedning

Not:
Enligt stadgarna väljs valberedningen, gemensam för Hallands Idrottsförbund och Studieförbundet
SISU idrottsutbildarna av DF-stämman. Vid valet har även medlemsorganisationer (MO) i SISU, som
inte är medlemmar i DF, rösträtt med röstetal enligt SISU Idrottsutbildarnas röstlängd. Valberedningen
ska bestå av ordförande och två övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter ska vara lika fördelat
mellan könen. Ordförande i valberedningen väljs först, därefter ledamöter.
DF stämma beslutade att välja Per Stohr, Halmstad, till ordförande i gemensamma valberedningen för
en tid av ett år samt välja Hans Erik Bengtsson, Väröbacka, och Anna Lundqvist, Halmstad, till
ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
§ 18

Stämmans avslutande

Mötesordförande överlämnar ordet till distriktets ordförande Ulf Järphag. Ulf tackar för det förtroende
som visats honom och övriga i styrelsen att leda SISU Idrottsutbildarna Hallands verksamhet 2017.
Avtackningar
Ulf Järphag tackar stämmans ordförande Christer Pallin för ett förtjänstfullt ordförandeskap under
stämman.
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Olle Kristenson tackar Christer Pallin för allt det juridiska stöd som idrottsrörelsen i Halland fått direkt
och indirekt under många år, inte minst som föreläsare för SISU, och överlämnar en gåva från IF, SDF,
Hallands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Halland.

Stämmans ordförande förklarar därefter stämman för avslutad.

Olle Kristenson
Stämmans sekreterare

Christer Pallin
Stämmans ordförande

Irene Henriksson
Justerare

Michael Hedlund
Justerare
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Bilaga stämmoprotokoll 2017
Öppningstal vid distriktsstämmor 2017 för Hallands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna
Halland distriktsstämma
Välkommen!
Styrelserna och jag hälsar er alla välkomna till årsstämmor för Hallands Idrottsförbund och SISU
Idrottsutbildarna. Ett särskilt välkommen vill jag rikta till Christer Pallin, RF:s chefsjurist samt
hedersledamöter i Hallands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna.
Parentation
Under verksamhetsåret har flera av våra idrottskamrater i föreningar och förbund gått bort. I en så
stor rörelse är det inte möjligt att namnge alla.
Vi minns våra idrottskamrater och tillsammans hedrar vi dem med en tyst minut. Vi vill också att ni i
samma stund hedrar de som gått bort i vid attentatet i Stockholm under fredagen.
Presenteras stipendiater – utdelning sker i idrottsmiljö
Integrerade stämmor
Stämmorna genomförs, i likhet med föregående år, integrerade med varandra. I formellt hänseende
kommer de två stämmorna att hållas åtskilda, men genomföras samtidigt. Det innebär att
föredragningslistorna för de båda stämmorna är synkroniserade. De förslag/propositioner som
styrelserna framlägger behandlas på samma sätt. Valen kan genomföras i ett sammanhang.
Stämmoprotokoll kommer att upprättas separat för de båda stämmorna.
Föredragning
I inledningen kommer jag att föredra styrelsernas verksamhetsberättelser med årsredovisning 2016
och ekonomiska planer för 2017.
Verksamhetsinriktning 2016 - 2017 antogs vid förra stämmorna.
Idrott bygger på engagemang
Idrottsrörelsen i Halland har över 150 000 medlemmar. Halva länets befolkning! Den är fantastisk på
många sätt. Den berör, skapar glädje och engagemang. Varje dag, varje kväll, året om, lyser hela
Halland upp av den energi som alstras i idrottens alla miljöer. I anläggningar, i eller på vatten, i skog
och mark och i luften. På träning, på tävling, på arrangemang. Allt under ledning av ideella engagerade
ledare. Utan dem och idrottsföreningar skulle Halland vara betydligt fattigare. Detta sammantaget är
den samlade halländska idrottsrörelsen.
I verksamhetsinriktningarna för 2016 - 2017 anges ett antal fokuserade områden. Hallands
Idrottsförbunds roll och uppgift är att företräda, stödja och leda. SISU Idrottsutbildarnas uppdrag är att
bilda, utbilda och utveckla. idrottsrörelsen i Halland. Sammanfattningsvis är SDF och föreningars roll
och uppgift att genomföra verksamheter.
Boka plats på utvecklingsresan!
Idrottsrörelsen är på resa mot framtiden. Specialidrottsförbunden beslutade om vart resan ska gå vid
Riksidrottsmötet 2015. Den ska gå till närmaste idrottsförening. Fler ska hålla på längre i en bra
fungerande idrottsförening. Oavsett ålder eller ambitionsnivå. Idrottsrörelsen i Halland har bokat plats
på resan! Idrott hela livet, i förening, i en verksamhet byggd på idrottsrörelsens värderingar gör
Halland starkare.

Sidan 6 av 11

Strategiska områden
Idrottsrörelsens strategiska områden omfattar såväl DF, som SDF och förening.
Idrottsrörelsen ska erbjuda en attraktiv verksamhet. Vi vill att fler blir engagerade - så många som
möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt. Föreningsmiljön ska vara utvecklande
och glädjefylld. Alla oavsett bakgrund, sociala eller ekonomiska förutsättningar, ska känna trygghet och
gemenskap i föreningen. Barn- och ungdomsidrotten ska bedrivas i enlighet med idrottens riktlinjer.
Elitidrotten engagerar. Elitidrottare skapas i inspirerande och engagerande miljöer med kompetenta
ledare och tränare. Glädje, gemenskap, demokrati, delaktighet, allas rätt att vara med och rent spel
ska genomsyra idrotten i Halland i den dagliga verksamheten. Ett värderingsbaserat ledarskap blir en
självklarhet. Att få möjlighet att engagera sig inom föreningar i flexiblare verksamhetsformer är en
nyckel för framgång.
Från triangel till rektangel
Idrottsrörelsen ska utvecklas från ”triangel till rektangel”. En förflyttning skapas, från ett traditionellt
synsätt där basen av barn och ungdomar och en spetsig topp som utgör elitidrotten finns. I framtiden
ska idrottsrörelsen ses om en rektangel där såväl barn, unga, vuxna och äldre har möjlighet att idrotta i
en förening under hela livet. En rektangel både behåller och möjliggör inträde för fler oavsett ålder och
färdighetsnivå. En förflyttningsresa har startat och pågår i olika former, samtal, konferenser och
utredningar inom hela idrottsrörelsen.
Utvecklingsresorna har startat!
Att skapa förutsättningar för SDF och föreningar är grunden för våra verksamheter. Ibland skapa egna
verksamheter, men då i samverkan med SDF och föreningar.
Hallands Idrottsförbund har genomfört ett intensivt verksamhetsår på olika plan. Ett nytt
utvecklingsstöd för SDF har införts i samverkan med de södra idrottsdistrikten. I samverkan med
kommuner och idrottsföreningar genomförs idrottsskolor som leds av feriearbetande ungdomar.
Fysisk aktivitet på recept för vuxna omfattar även barnverksamhet. Ett pilotprojekt om Framtidens
motionsidrott har genomförts. Kartläggning och besiktning av föreningsägda anläggningar pågår i syfte
att skapa attraktiva miljöer. Ett omfattande arbete med nyanlända har genomförts i olika former. Ett
pilotprojekt för att öka jämlikhet och jämställdhet har initierats. Samverkan med Högskolan i Halmstad
och akademin har intensifierat. Rådgivning i föreningskunskap sker dagligen. Vi medverkar till att öka
kunskapen om digitala plattformen IdrottOnline. En omställning av Idrottslyftet 2016 - 2019 och dess
inriktning har genomförts under året. Vi medverkar i destinationsutveckling. Ett arbete med att
etablera Fritidsbanker, utlåning av idrottsutrustning, har påbörjats. Halland startar även ett
pilotprojekt inom arbetsmarknad och sysselsättning.
Framtidsorienterade samtal i klubbstugan
”Kommunikation, bildning och utbildning är nödvändiga ingredienser för att skapa framtidsorienterade
samtal i föreningarnas klubbstugor, på planer, i hallar, ja överallt där idrott skapas. Det är där, i
föreningarna, som strategiarbetet ska synas. Det är där, i ledarnas tankar om idrott och i deras
utformning av träning och tävling, vi kan se om strategiarbetet har lyckats”
För att lyckas med idrottsrörelsens utmaningar krävs samtal om kulturer som finns i föreningen i form
av attityder, värderingar, beteenden och ledarskap.
Samtal mellan individer. Möten mellan människor. En dialog. Att lära av varandra. Ibland av andra.
Erfarenhetsutbyte. Att uttrycka en uppfattning. Att känna en kraft och vilja att söka efter kunskap. Att
få tillfälle att reflektera och se olika samband. Att prata med någon. Ibland tänka kritiskt och samtidigt
vara konstruktiv. Att känna sig behövd, inte vara utsatt utan accepterad för den man är. Så kan kärnan
i Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna folkbildningsverksamhet beskrivas. Kärnan, basverksamheten,
kompletteras av en omfattande utbildningsverksamhet som kännetecknas mer av att kunskap
förmedlas. Sammantaget handlar det om vår uppgift att stimulera människors lärande.
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Engagerade medarbetare i SISU Idrottsutbildarna har erfarenhet om idrottsvardagen, om vad som är
på gång och vad som kan ge extra kraft till utveckling i idrottsföreningen. Medarbetaren - en resurs
som krävs för ett utvecklingsarbete i alla föreningar. Närhet är ett nyckelord. Bildning i en trygg
föreningsmiljö ger möjlighet för alla att delta. Över 14 000 unika personer - aktiva, ledare,
idrottsföräldrar och funktionärer - möts i lärande processer för att utveckla sig och sin förening i
samarbete med Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland. Det sker i lärgrupper, kurser,
föreläsning, kulturaktiviteter och utvecklingsprocesser.
SISU har med bildning- och utbildningsverksamhet, medverkat i stort sett i samtliga utvecklingsprojekt
som idrottsförbundet genomfört. Det handlar om insatser i processer för att Idrottslyftet ska få bra
effekter. Att utbilda unga ledare inför idrottsskolan Sportsommar. Att genomföra processer för att
stärka föreningars arrangemang. Att samtala med 2 800 barn om värderingar i kultursatsningen
Forumteater. Att utbilda i idrottens föreningslära eller i barn- och ungdomsledarskap. Att genomföra
utbildningar i IdrottOnline. Att med olika bildningsinsatser öka förutsättningar för integration,
jämställdhet och inkludering. Listan kan göras lång, men sammanfattningsvis har vi genomfört 38 000
utbildningstimmar i 327 föreningar. En stor del av dessa arrangemang vänder sig till organisations- och
aktivitetsledare.
Halland – bästa idrottsplatsen!
Region Halland har visionen Halland – bästa livsplatsen. I olika mötesplatser arbetar DF och SISU
styrelser och tjänstemän för att politiker och andra beslutsfattare ska öka kunskapen om
idrottsrörelsens och folkbildningens samhällsnytta. Helt i linje med statens utredning om
civilsamhällets betydelse. Avgörande för att lyckas är att idrottsrörelsen tillsammans bedriver
verksamhet i enlighet med gemensamma värderingar och i linje med de strategiska utmaningarna som
finns. Då kan idrottsrörelsen fortsatt vara självständig och ta del av samhällets ekonomiska resurser.
Dialoger har under verksamhetsåret förts med Region Halland, Länsstyrelse och samtliga kommuner.
Samtalen handlar om allt ifrån verksamhetsfrågor till att öka de anslag för föreningar, SDF och inte
minst till SISU Idrottsutbildarnas lokala verksamhet. Allt i syfte att vara Halland – bästa idrottsplatsen!
I årsberättelserna kan ni läsa mer om Hallands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarnas verksamhet.
Årsredovisningar 2016
Hallands Idrottsförbunds och SISU Idrottsutbildarnas verksamheter grundar sig till största delen i de
ekonomiska förutsättningar som ställs till förfogande från samhällets offentligrättsliga bidrag.
Basbidrag samt utvecklingsstöd, som t ex Idrottslyftet. En del utvecklingsanslag har kommit sent under
verksamhetsåret och de har ändamålsbestämts för kommande år.
Vi har samverkat med en rad aktörer i olika verksamhetsområden.
Det av Hallands Idrottsförbund helägda dotterbolaget Idrottscentrum i Halland AB har genomfört egen
verksamhet och verksamheter i samverkan med Högskolan i Halmstad.
SISU styrelse har under året ansökt om ett över tid hållbart folkbildningsanslag i likhet som andra
studieförbund får för sin verksamhet. Ansökan har sin grund i Statens Förordning om statsbidrag till
folkbildningen. Ett omfattande arbete har genomförts. Trots det har vi inte lyckats fullt ut. Däremot
har vi tecknat överenskommelser för studieverksamheter. I de flesta fall sträcker de sig över flera år.
Fördelning av SISU statsbidrag är under utredning. Årets resultat är viktigt för att klara av de
svängningar som finns i de offentliga bidragen.
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Vi har under året arbetat vidare för att Region Halland ska se förbundet och SDF som en kraft i den
regionala utvecklingen. Vi behöver ett ökat anslag för att kunna utföra de basuppgifter som ett
distriktsidrottsförbund har samt för att säkerställa stödet till SDF.
Styrelsen för Hallands Idrottsförbund föreslår stämman att resultatet om 152 tkr balanseras i ny
räkning.
Styrelsen för SISU Idrottsutbildarna föreslår stämman att resultatet om 1 230 tkr balanseras i ny
räkning.
Ekonomisk planer 2017
I utsända handlingar framgår kommentarer till styrelsernas förslag till såväl DF som SISU ekonomiska
planer
DF styrelse föreslår att DF-stämma beslutar anta ekonomisk plan för 2017, enligt utsänt förslag.
SISU styrelse föreslår att SISU-stämma beslutar anta ekonomisk plan för 2017, enligt utsänt förslag.
Ett stort tack!
Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla som var och en bidrar till att halländsk idrott står sig
stark. Ett särskilt tack till våra medarbetare för ert fantastiska arbete.
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Bilaga stämmoprotokoll 2017
Röstlängd
26 ombud från 25 SDF representerade 625 idrottsföreningar
Idrott

Namn

Efternamn

Basket
Bilsport
Bordtennis
Boule
Bowling
Brottning
Fotboll
Fotboll
Friidrott
Golf
Gymnastik
Handboll
Innebandy
Ishockey
Judo
Karate
Motorcykel och Snöskoter
Mångkamp
Orientering
Parasport
Ridsport
Simidrott
Skolidrott
Skyttesport
Tennis

Johnny
Börje
Per
Ove
Irene
Januz
Johan
Carl-Johan
Per-Åke
Lars-Erik
Michael
Åke
Roy
Mats
Barbro
Ashif
Kenth-Inge
Mats
Thomas
Gerd
Maud
Johan
Ralph
Per-Anders
Lars-Göran

Wallerman
Blomén
Widell
Johansson
Henriksson
Honz
Joqvist
Herbertsson
Skagersten
Blank
Hedlund
Gabrielsson
Silverby
Andersson
Carlsson
Chowdary
Dahlgren
Tellqvist
Bäckström
Wikström
Delling
Widerberg
Sjöberg
Persson
Persson

Volleyboll

Sofia

Dahlström

Bilaga stämmoprotokoll 2017
Årets Utbildare 2016
Maria Nilsson, Caprifolens Voltigeklubb Laholm
Maria är en eldsjäl av hjärtat som låter allas lika värde stråla i föreningens arbete. Trots
att föreningen inte är så gammal har Maria förstått värdet i att utbilda unga ledare och
samverka med SISU Idrottsutbildarna. Caprifolen skickar gärna sina medlemmar på
utbildningar som Plattformen, Unga ledare, med flera. Föreningens stora ljusshow som
sattes upp i Helsingborg Arena planerades helt i lärgruppsform. Utbildningar läggs ofta
in i klubbens aktiviteter. Att ha gått utbildningen i klubbens värdegrund är obligatoriskt
och många av voltörerna deltar i lärgrupper i teater och dans.
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Ekonomisk plan 2017

Tkr
Intäkter
Verksamhet
Offentligrättsliga bidrag
Statsbidrag
Statsbidrag, särskild satsning integration
Statsbidrag, Idrottslyftet
Regionbidrag
Kommunbidrag
Övriga bidrag
Rörelsens intäkter

Plan 2016

Kostnader
Bildning
Utbildning
Utvecklingsprocesser
Demokrati
Lokaler
Administration
Personal, tillsvidareanställda
Personal, visstidsanställda
Rörelsens kostnader

Plan 2016
-850
-500
-500
-150
-400
-700
-5 000

Resultat
Finansiella intäkter
Resultat

Resultat
2016 Plan 2017

1 040

800

500

3 775
0
500
1 870
695
210
8 090

3 194
340
1 350
1 900
890
217
8 691

3 740
400
1 760
1 680
850
210
9 140

-8 100
-10
10
0

Resultat
2016 Plan 2017
-681
-800
-525
-800
-357
-1 300
-136
-130
-367
-400
-874
-600
-4 405
-4 320
-126
-800
-7 471
-9 150
1 220
10
1 230

-10
10
0

Kommentar:
Kostnader för bildning och utbildning avser, enligt fastställda riktlinjer, pedagogiska
hjälpmedel som t ex studiematerial och föreläsare i föreningsutvecklingsprocesser.
Utvecklingsprocesser avser studiesatsningarna Unga ledare, Fler ledare, Värderingsfrågor,
processer i Integration och inkludering, Föreningsutveckling i SF-satsningar Idrottslyft,
implementering av idrottens barn- och ungdomsriktlinjer. Personal, visstidsanställda,
finansieras med statliga medel i satsningar på Idrottslyftet samt Integration och inkludering.
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