Verksamhetsinriktning
2016 - 2017

Västerbottens Idrottsförbund och
SISU Idrottsutbildarna Västerbotten

Verksamhetsinriktning 2016-2017

Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten
Verksamhetsinriktningen ger styrelsen ledning
för att styra leda och prioritera verksamheten för
Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna de två nästkommande åren, samt
vad vi ska fokusera på utifrån Stödja, Leda,
Företräda, Bilda och Utbilda Idrotten i Västerbotten.
Verksamhetsinriktningen för Västerbottensdistriktet har helt utgått från den centrala, som är
idrottsrörelsens gemensamma verksamhetsinriktning.
Den centrala verksamhetsinriktningen 20162017 utgår från Riksidrottsstyrelsens förslag till
Strategi för Svensk idrotts framtid som idrottsrörelsen har identifierat med sikte på önskad
riktning 2025.

Från fjäll till kust

En utgångspunkt specifikt för Västerbottensdistriktet är viljan att arbeta för det sammanhållna idrottslänet, från fjäll till kust, och för att
säkerställa att alla delar av länet engageras och
synliggörs.
Vårt län är rikt på föreningsliv och är dessutom
ett starkt folkbildningslän. Förutsättningarna
för ett aktivt föreningsliv varierar dock väldigt
mycket. I stora delar av vårt län är effekterna
av urbaniseringen kännbara, vilket kan skapa
utmaningar att upprätthålla ett levande föreningsliv med brett utbud av aktiviteter, med
idrotter för flera smakriktningar. Samtidigt är just
en levande Idrott med en stor mångfald av aktiviteter det som – tillsammans med annat föreningsliv – i stor utsträckning kan bidra till att hålla
liv i bygden, som bidrar till att skapa attraktiva,
hållbara och livskraftiga samhällen.
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Under remissen av strategidokumentet har SF
och DF haft möjlighet att inkomma med synpunkter på förslag till mål 2025. Dessa förslag
har nu blivit övergripande mål mot 2025 i RS
förslag till Strategi för Svensk idrotts framtid.
Verksamhetsinriktningen är uppdelad i fyra olika
strategiska områden med dessa övergripande
mål.
Eftersom de övergripande målen är idrottsrörelsens gemensamma mål har också SF ett
indirekt ansvar att leda sina respektive förbund
gentemot dessa.
Ingångsvärdena för de långsiktiga målen kommer att fastställas med nollmätningar inför 2016
års verksamhetsår för att identifiera nuläge.

I våra kuststäder finns å andra sidan en del av
storstadens utmaningar såsom större socioekonomiska klyftor, en svagare känsla för bygden
som ibland gör det mer utmanande att rekrytera
ideellt ledarskap, anläggningsbrist och stora
barnkullar. Här behövs en idrott som i än större
utsträckning kan motverka utanförskap genom
att arbeta inkluderande, hålla nere kostnaderna
och anpassa verksamheten till nya målgrupper.
Här behövs också ett mer aktivt arbete med
anläggningsutveckling.

Strategiskt område:

1. Livslångt idrottande
Övergripande mål:

Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga,
vuxna och äldre v äljer att idrotta i förening under hela livet.
Svensk idrott ska ha en attraktiv verksamhet
där barn, unga, vuxna och äldre kan och vill
träna och tävla under hela livet. Idrottsrörelsen
vill ha en fortsatt hög rekrytering av barn och vi
vill att ungdomar stannar längre inom föreningsidrotten oavsett om de vill motionera eller tävla
på elitnivå.
Ledorden är: så många som möjligt, så länge
som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt.
För att uppnå detta behöver föreningsmiljön
vara utvecklande och glädjefylld. Alla oavsett
bakgrund, sociala eller ekonomiska förutsätt-

ningar, ska känna gemenskap i föreningen.
Barn- och ungdomsidrotten ska bedrivas i enlighet med Idrotten vill.
För att fler ska vilja vara med behöver idrottsrörelsen också utveckla nya tränings- och tävlingsformer som efterfrågas och tillgången till
anläggningar behöver öka. Detta sammantaget
ger goda förutsättningar för att fler kommer att
idrotta i föreningar i framtiden på såväl barnungdoms- och motionsnivå och detta leder
också till en elitidrott i världsklass.

Svensk idrott ska under 2016-2017
•
Utvecklat nya träningsformer-och tävlingsformer med ökad flexibilitet för olika åldrar i alla SF
•
Förbättrat förutsättningar och vidareutvecklat metoder för att engagera nya grupper i alla SF
•
Intensifierat arbetet för att nå de beslutade jämställdhetsmålen till 2017
Västerbottens idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten ska
•
Stödja föreningar och förbund i förflyttningen från triangel till rektangel, den (nya) svenska
idrottsmodellen (bild på sidan 7)
•
Bidra till att föreningar och förbund når nya grupper utövare och ledare
•
Skapa förutsättningar för barn och ungdomar – i synnerhet ur underrepresenterade grupper
– att prova på många idrotter
•
Stärka den Idrottsliga mångfalden, hur många idrotter som finns tillgängliga nära barnen och
deras uppväxtmiljö
•
Stärka föreningslivets tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer
•
Inspirera till och initiera verksamhet inom mångfaldområdet
•
Stödja föreningar och förbund att utveckla sin verksamhet i linje med jämställdhetsmålen
2017
Effekter 2017
- Minst 6 700 har medverkat i prova-på verksamhet. (Baserat på Västerbottens andel av LOKstödet som är 6,7 procent.)
- Minst 1 800 ledare och tränare har genomfört utbildningar i ökad mångfald och jämställdhet.
- Andelen Västerbottningar som är fysiskt aktiva minst 30 minuter om dagen har ökat.
- Mer än 90 procent av alla föreningsordföranden har kännedom om den nya svenska
idrottsmodellen.
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Strategiskt område:

Livslångt idrottande
Övergripande mål:

Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt.
Elitidrotten är en liten men viktig och engagerande del av svensk idrott. Med utgångspunkt
i en sammanhållen idrott binds elitidrotten ihop
med såväl barn- som ungdoms- och breddinriktad idrott. Ingen föds till elitidrottare utan
utvecklingen och vägen dit startar redan från de
tidiga kontakterna med föreningsverksamheten.

En inspirerande och engagerande miljö skapad
av kompetenta ledare och tränare lägger den
grund som så småningom kan resultera i internationella topprestationer. Att stärka Svensk
idrotts internationella konkurrenskraft är en
investering i all idrott. Det skapar förebilder och
inspirerar till fortsatt idrottande, under hela livet.

Svensk idrott ska under 2016-2017
•
Stärkt sin internationella konkurrenskraft
•
Stärkt sin internationella representation
•
Stärkt Sveriges goda renommé som evenemangsarrangör
Västerbottens idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten ska
•
Utreda möjligheterna för en samlad Elitmiljö Västerbotten med tydliga nav i Skellefteå och
Umeå
•
Stärka möjligheterna för den enskilde elitidrottaren att utöva sin idrott i länet
•
Stärka nätverket av föreningar med elitverksamhet
•
Stärka föreningars förmåga att arrangera idrottsevenemang
•
Verka för att stärka föreningars förutsättningar som arrangörer
•
Utveckla det egna direkta stödet till föreningar som är evenemangsarrangörer
•
Verka för att det kommer till stånd strategier för evenemang på såväl regional som lokal nivå.
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Strategiskt område:

2. Idrottens värdegrund är
vår styrka
Övergripande mål:

Alla lever och leder enligt Svensk idrotts värdegrund.
Glädje, gemenskap, demokrati, delaktighet
allas rätt att vara med och rent spel genomsyrar
Svensk idrott. Värdegrunden ska vara integrerad i den dagliga verksamheten samt i ledarutbildning och föreningsutveckling så att det
värderingsbaserade ledarskapet blir en själv-

klarhet. Det gör att idrottsrörelsen får en bättre
verksamhet och att Svensk idrotts varumärke
stärks. Idrottsrörelsen ska utveckla metoder och
förhållningssätt hur vi agerar när någon inte bedriver verksamhet i enlighet med värdegrunden.

Svensk idrott ska under 2016-2017
•
Arbetat aktivt i alla SF med att integrera idrottens värdegrund
•
Utvecklat metoder och förhållningssätt för att agera när idrottens värdegrund inte följs
Västerbottens idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten ska
•
Arbeta aktivt tillsammans med föreningar och förbund så att Idrotten i Västerbotten lever och
leder enligt idrottens värdegrund
•
Medverka i Specialidrottsförbundens värdegrundssatsningar
•
Agera i enlighet med Riksidrottsstyrelsens riktlinjer för barn- och ungdomsidrott när Idrottens
värdegrund inte följs

Effekter 2017
- Öka andelen föreningar som genomfört ett värdegrundsarbete med minst 10 procent årligen.
- Öka andelen deltagare som genomfört en utbildningsinsats inom värdegrundsområdet med minst
10 procent årligen.
- Mer än 75 procent av ordföranden i Västerbotten anser att de i mycket stor eller ganska stor
utsträckning lever upp till idrottens värdegrund, Idrotten Vill (59 procent år 2015).
- Mer än 50 procent av ordföranden i Västerbotten har stor eller mycket stor kännedom om
Riksidrottsstyrelsens riktlinjer för barn- och ungdomsidrott (26 procent år 2015).

6

Strategiskt område:

3. Idrott i förening
Övergripande mål:

Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge
goda möjligheter att idrotta i förening.
Svensk idrott behöver utveckla möjligheten att
engagera sig inom föreningsidrotten i flexiblare
former. Förutsättningarna för att engagera sig i
en förening som ledare behöver kartläggas och
förenklas utifrån dagens krav och villkor. Föreningskunskapen behöver stärkas och en fortsatt
diskussion om medlemskapet, idrottens särart

och samverkan med andra aktörer behöver
föras.
”Vi bedriver idrott i förening för att ha roligt, må
bra och utvecklas under hela livet” – Svensk
idrotts nya verksamhetsidé (strategidokument
2015).

Svensk idrott ska under 2016-2017
•
Vidareutvecklat möjligheten i alla SF att engagera sig inom föreningsidrotten i nya former
Västerbottens idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten ska
•
Arbeta aktivt med föreningar och förbund som vill utveckla sin verksamhet och organisation
•
Stärka föreningarnas förmåga att anpassa sin organisation till förändrade förutsättningar.
•
Aktivt medverka till att föreningarna stärker sin medlemsdemokrati
•
Göra det enklare att leda förening och förbund. (Mer tid till idrott)
•
Stärka förmågan till rekrytering av organisationsledare till föreningar och förbund
•
Stärka lokal föreningssamverkan för att optimera det ideella engagemanget.
•
Samverka med aktörer utanför föreningsidrotten

Effekter 2017
- Stärkt medlemsdemokrati genom att minst 13 400 deltagare årligen deltagit i föreningsutveckling
och/eller utbildning i föreningskunskap. (Baserat på Västerbottens andel av LOK-stödet som är
6,7 procent.)
- 54 procent (+2 procent) av Västerbottens befolkning ska vara ”aktiv i idrott” i en idrottsförening
(nationellt 39 procent).
- Västerbottningens attityd till idrott i föreningsform ska ha förbättrats.
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Strategiskt område:

4. Idrotten gör Sverige starkare
Övergripande mål:

Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör.
Svensk idrott ska utvecklas inom de ovanstående strategiska områdena och effekten av ett
lyckat föreningsarbete blir att idrottsrörelsen
kommer att vara en ännu starkare samhällsaktör än vad den är idag. Det är viktigt att göra
politiker och andra beslutsfattare medvetna om
den samhällsnytta som idrottsrörelsen bidrar till,
genom att kommunicera idrottens ekonomiska

och sociala roll i samhället samt vad föreningsidrotten betyder för hälsan hos befolkningen
och som mötesplats för integration. Idrottsrörelsen behöver utveckla metoder för att stärka den
gemensamma opinions- och påverkanskraften
för att få rimliga resurser och goda förutsättningar för verksamheten.

Svensk idrott ska under 2016-2017
•
Stödja föreningar som vill utveckla sin verksamhet och organisation.
•
Leda arbetet med att kartlägga och analysera föreningarnas förutsättningar.
Västerbottens idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten ska
*
Verka för att idrotten i Västerbotten – på lokal och regional nivå– får mer resurser.
*
Verka för att idrotten i Västerbotten – på lokal och regional nivå – får bättre stöd.
*
Verka för att idrotten i Västerbotten – på lokal och regional nivå – får starkare ställning.
*
Leda påverkansarbetet på regional och lokal nivå
*
Stärka den gemensamma opinions- och påverkanskraften, tillsammans med föreningar och
förbund.

Effekter 2017
- Bidragen till den lokala idrotten har ökat (RF kommunundersökning)
- Ett ökat regionalt anslag till Idrotten
- Ett ökat regionalt anslag till Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna
- Ett ökat lokalt anslag till Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna
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Ekonomisk plan 2016 Västerbottens Idrottsförbund

Budget 2016

Utfall 2015

Budget 2016

438 398
7 447 506
7 885 904

817 300
6 555 500
7 372 800

- 2 546 981
- 2 897 585
- 2 525 270
- 7 969 836

- 2 410 000
- 2 562 725
- 2 390 400
- 7 363 125

Verksamhetens resultat

- 83 932

9 675

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från dotterbolag
Resultat från övriga värdepapper
Ränteintäkter och liknande poster
Räntekostnader och liknande poster

0
100 489
7 917
- 172

Intäkter
Nettoomsättning
Offentligrättsliga bidrag
Summa intäkter
Kostnader
Förbundskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa kostnader

Resultat efter finansiella poster

24 302

0
0
0
0
0
9 675

Årets resultat enligt resultaträkning
Avsättning till ändamålsbestämda medel
Resultat

24 302
0
24 302

0
0
9 675
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Ekonomisk plan 2016 SISU Idrottsutbildarna

Budget 2016

Utfall 2015

Budget 2016

Intäkter
Nettoomsättning
Offentligrättsliga bidrag
Summa intäkter

1 425 896
9 248 622
10 674 518

1 125 000
10 153 000
11 278 000

Kostnader
Förbundskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa kostnader

- 875 192
- 2 909 717
- 6 920 026
- 10 704 935

-970 000
- 2 921 700
- 7 494 700
- 11 386 400

Verksamhetens resultat

- 30 417

- 108 400

- 3 387
- 792
- 4 179

0
0
0

- 34 596
- 34 596
0
- 34 596

- 108 400
0
0
- 108 400

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från övriga värdepapper
Ränteintäkter och liknande poster
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Årets resultat före fördelning
Årets resultat enligt resultaträkning
Avsättning till ändamålsbestämda medel
Resultat
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