Verksamhetsinriktning med ekonomiska
förutsättningar 2012-13
Mål och aktivitetsplan 2012
Riksidrottsförbundet (RF) har definierat följande tre huvudområden där DF ska ha
och kunna erbjuda förbund och föreningar en basverksamhet, lika i hela landet;
Idrotten, Resurser, Stöd och service.
Kopplat till vart och ett av aktuella huvudområden har RF-stämman fastställt en
Verksamhetsinriktning med fokuserade områden för 2012-13. Hälsinglands
Idrottsförbund ska utifrån detta tydliggöra mål och aktivitetsplan 2012.
IDROTTEN
Basverksamhet 2012 -13
Stimulera utvecklingen av föreningsarbetet, genom att erbjuda kunskap och kompetens inom
barn-, ungdoms- och vuxenidrottsverksamheten samt på bredd- och elitidrottsområdet.
Initiera och stimulera till debatt och diskussion, på alla nivåer inom distriktet, i
idrottsideologiska frågor utifrån Idrottens värdegrund, glädje och gemenskap, demokrati och
delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel.
Jämställdhetsintegrering – alla beslut och all verksamhet ska präglas av ett
jämställdhetsperspektiv utifrån fastlagda jämställdhetsmål.
Ha uppsikt över den idrottsliga och administrativa ordningen inom distriktets föreningar.

Fokuserade områden 2012-13
Fortsatt satsning på värdegrundsarbete samt att initiera och stimulera till debatt och diskussion i
idrottsideologiska och värdegrundsfrågor. Vara ett aktivt stöd till SDF och föreningar som inte
har upprättat en likabehandlingsplan.

Mål 2012
Att i samverkan med SISU Idrottsutbildarna nå 100 föreningar med information om värdefullt och
hur man kan arbeta med värderingsfrågor.
Aktiviteter 2012
1. Genomföra buffékvällar i alla kommuner med
tema värderingsfrågor (inkl likabehandlingsplan,
IdrottOnLine, Ifl)
2. I samverkan med DF och distrikten Gästrikland
och Dalarna genomföra en SDF-konferens inkl.
workshops med tema Mångfald
3. Uppföljning och stöd till SDF.

Tid
v4-9

Ansvariga Resurser
Lok. konsul. Kommuners.

sept

LE/styrelsen SDF-bidrag

okt/dec

LE/styrelsen

Intensifiera arbetet med jämställdhetsintegrering och att jämställdhetsaspekter ska vägas in i alla
beslut och all verksamhet.
Mål 2012
Att tydlig- och synliggöra distriktets idrottsföreningars styrelsesammansättning med särskilt fokus
på genus.
Aktiviteter 2012
Tid
Ansvariga Resurser
Att genomföra en kartläggning av idrottsföreningars feb/juni HL
IPP
styrelsers sammansättning, utifrån könsperspektiv.
Att intensifiera samarbetet med föreningar i utvecklingsprojekt med målsättning att behålla
tonåringar i idrotten.
Mål
Att minst 100 ungdomar i distriktets idrottsföreningar ska vara aktiva i aktuellt nätverket för unga
ledare.
Aktiviteter
1. Göra en Unga Ledare-flik på hemsidan
2. Utveckla/hålla vid liv Facebooksidan
3. Genomföra 4 temakvällar "Stödjande miljöer"
i föreningar med/för Unga Ledare
4. Genomföra en "Unga ledare-dag"

Tid
feb
löpande
mars/apr
okt/nov
maj

Ansvariga Resurser
MS
Idr.lyft/UL
MS
MS
Idr.lyft/UL
MS

Idr.lyft/UL

RESURSER
Basverksamhet 2012-13
Idrottspolitiskt arbete – årlig dialog och kontakt med varje kommun/landsting/region i syfte att
stödja den lokala föreningsidrotten.
Idrottsanläggningar – Verka för att idrottens behov av hållbara idrottsmiljöer inom mark, väg,
luft och vatten ska säkerställas.
Lyfta fram och synliggöra idrottens roll i folkhälsoarbetet utifrån fastställd Strategisk plan för
idrottsrörelsens folkhälsoarbete - Idrott hela livet.
Ingå i regionala nätverk tillsammans med andra samhällsaktörer samt verka inom området idrott
och skola/utbildning.

Verkställa en rättvis och för idrottens stöd och utveckling lämplig fördelning av medel, som står
till DF:s förfogande och kan disponeras för detta ändamål, samt arbeta för en utveckling av
möjligheterna för den lokala finansieringen.

Fokuserade områden 2012-13
Utveckla kompetensen vad gäller idrottsanläggningar och miljöer, inte minst vad gäller
miljöanpassning.
Mål
Att genomföra träffar med aktuella/ ansvariga tjänstemän i distriktets samtliga kommuner med syfte
att diskutera anläggningsfrågor och former för samverkan DF, idrottsföreningar och kommun.
Aktiviteter
Tid
Ansvariga Resurser
1. Besöka ansvariga kommunal tjänstemän med
feb/sept LE
med ansvar för anläggningsfrågor.
2. Informera föreningar om möjligheter till stöd för v4-9
LE
idrottsanläggningar och miljöanpassning (bufféer)
Verka för ett starkt och ökat samhällsstöd till svensk idrott på regional och kommunal nivå.
Mål
Att genomföra minst ett besök i varje Kommun, Landstinget och Region Gävleborg med syfte att
informera om och diskutera förutsättningar och behov av starkt samhällsstöd till idrottsrörelsen.
Aktiviteter
1. Genomföra minst 1 personligt möte med politiska
företrädare i varje kommun
2. Genomföra ett möte med presidiet för Landstinget
Gävleborg i samverkan Gästrikland.
3. Genomföra en träff med Region Gävleborgs ledning

Tid
jan/dec

Ansvariga
Styrelsen

våren

Styrelsen

våren

Styrelsen/LE

Resurser

Aktivt verka för att få nationella som internationella idrottsevenemang till Hälsingland.
Mål
Att i samverkan med Gästriklands IF och Region Gävleborg bygga upp en organisation för att
supporta föreningar och kommuner när det gäller att få nationella och internationella arrangemang
till Distriktet.
Aktiviteter
Tid
Ansvariga Resurser
I samverkan med Region Gävleborg och Gästrikland mars/okt LE
genomföra en länsövergripande studie idrott/ turism.

STÖD OCH SERVICE
Basverksamhet 2012-13
Administration – ekonomi och personal. Bidra till att utveckla och effektivisera idrottens
administration så att den lokala idrotten kan fokusera på den idrottsliga verksamheten.
Rådgivning och problemlösning inom fältet demokrati- och föreningskunskap, samt initiera
utbildning inom detta område.
Rådgivning och vägledning i frågor som hotar idrottens trovärdighet, såsom antidoping,
”ekonomisk doping” och liknande.
Rådgivning och vägledning vad avser LOK-stöd och Idrottslyftet samt andra stöd- och
utvecklingsmöjligheter.
Stimulera ökad användning av IdrottOnline genom utbildning, rådgivning och support.

Fokuserade områden 2012-13
Etablera varumärket Svensk Idrott som ett gemensamt begrepp för hela idrottsrörelsen.
Mål
Att vid aktuella SDF-träffar och andra gränsöverskridande aktiviteter i förbundets regi, informera
om varumärket Svensk Idrott.
Aktiviteter
Vid årsmötet, och SDF-träffar informera om
varumärket "Svensk Idrott"

Tid
Ansvariga Resurser
april/sept styrelsen/LE

Fortsätta utveckla och säkerställa funktionen av IdrottOnline som gemensamt verksamhets- och
kommunikationssystem för svensk idrott på alla nivåer.
Mål
Att minst en förening per kommun och totalt minst 25 föreningar ska ha ”fullständig
lokstödsredovisning” via IdrottOnLine.
Att i samverkan med SISU utbilda minst 30 föreningar i någon av funktionerna i IdrottOnLine.
Aktiviteter
Tid
Ansvariga Resurser
1. Vid Idrottsbufféerna och andra föreningsträffar
v4-9,
HN
informera om och erbjuda stöd och utbildning när löpande
det gäller Hemsida, Medlemsregister, LOK-stödshantering, Utbildningsmodul och Idrottslyftet

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
Förbundet har haft en period med tuffa ekonomiska förutsättningar med konsekvens att
uppsägningar av personal har genomförts. Med nuvarande bemanning och samverkan med SISU
finns förutsättningar att stabilisera den ekonomiska situationen. Det finns några osäkra faktorer att
hantera under 2012-13. Förutsättningarna för det fortsatta RF:stödet är under förändring med osäkra
konsekvenser för distriktet. Detta gäller både förbundets grundbidrag och aktuella insatsområden
inom ramen för Idrottslyftet. Med Landstingets fortsatta kärva ekonomiska läge kan vi med stor
sannolikhet inte påräkna några större ökningar av stödet.
Styrelsen ambition är;
- att behålla SDF-stödet på nuvarande nivå,
-att förbundets soliditet bör uppgå till 35%.

