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STYRNING MOT MÅLEN 2025 

 

Verksamhetsplanen ger styrelsen och distriktsidrotts-

chefen ledning för att styra, leda och prioritera verksam-

heten för RF-SISU Skåne de två kommande åren utifrån 

uppdraget att stödja, företräda, leda och samordna 

idrottsrörelsens gemensamma frågor regionalt och 

lokalt samt bidra till idrottens utveckling genom folkbild-

ning och utbildning för idrottsrörelsen i Skåne. 

I verksamhetsplanen anges vad RF-SISU Skåne särskilt 

ska prioritera i arbetet 2022–2023. I verksamhetspla-

nen är också ambitionen att ge både ett svenskt och ett 

skånskt perspektiv på de frågor som ligger i tiden. Pla-

nen följer de utvecklingsresor och förutsättningar som 

är framtagna enligt intentionerna med Strategi 2025.

Eftersom de övergripande målen är idrottsrörelsens ge-

mensamma mål har även SF och SDF ett indirekt ansvar 

att leda sina respektive förbund gentemot dessa, allt 

med avsikten att göra svensk idrott till världens bästa. 

RF-SISU Skåne avser bland annat att mäta de effekter 

som önskas via en återkommande enkät som skickas 

ut till samtliga idrottsföreningar. Resultaten från denna 

följs sedan upp i kommande verksamhetsberättelse.

VERKSAMHETSIDÉ

Idrottsrörelsens verksamhetsidé beskriver varför

rörelsen finns till: 

• Vi bedriver idrott i föreningar för att må bra, ha roligt 

och utvecklas under hela livet. 

Idrottens studieförbund SISU Idrottsutbildarnas

verksamhetsidé är: 

• Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge 

kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och 

vilja att utvecklas.

VISION 

 

Svensk idrott - världens bästa! Är visionen för svensk 

idrottsrörelse. Svensk idrott vill vara bäst i världen för 

alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och för-

bättras både till form och innehåll. Det bygger på en 

självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka 

förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet 

i världsklass. 

Idrottsrörelsens folkbildning – världens bästa! 
Är visionen för vår folkbildning. I denna vision ligger det 

aktiva, livslånga lärandet inbyggt. Den matchar idrotts-

rörelsens vision vilket ger engagemang och igen-

känning att SISU är idrottsrörelsens eget studieförbund.

IDROTTSRÖRELSENS ÖVERGRIPANDE 
MÅL 2025 
 
LIVSLÅNGT IDROTTANDE 
• Svensk idrott ska ha vidareutvecklat verksamheten så

  att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i

  förening under hela livet. 

 

• Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar

  internationellt.

IDROTTENS VÄRDEGRUND ÄR VÅR STYRKA 

• Alla lever och leder enligt svensk idrotts värdegrund.

IDROTT I FÖRENING 

• Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med

  andra aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i

  förening.

IDROTTEN GÖR SVERIGE STARKARE 

• Idrottsrörelsen är en allt starkare samhällsaktör.

RF-SISU Skåne ska till varje stämma föreslå en tvåårig verksamhetsplan för de nästkommande åren.
Som grund för denna plan ligger en långsiktig central verksamhetsinriktning med antagna mål mot 2025. 
Sedan Riksidrottsmötet 2013 har RF-SISU Skåne till uppgift att harmoniera och verka mer följsamt till 
de av Riksidrottsmötet antagna mål- och verksamhetsinriktningar för svensk idrott. Därför utgår denna 
verksamhetsplan från de gemensamma målen för idrottsrörelsen 2025 som RF-stämman 2015 fattade 
beslut om, samt den strategiska planen för 2022–2025 som beslutades vid RF-stämman 2021. Målen 
2025 ska hjälpa idrottsrörelsen att tillsammans prioritera verksamheten i riktning mot visionen: Svensk 
idrott - världens bästa! 

INLEDNING
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IDROTTSRÖRELSENS VÄRDEGRUND 

Varje förening och varje förbund beslutar själv över sin 

verksamhet. Idrottsrörelsen har kommit överens om en 

gemensam värdegrund som all verksamhet ska utgå 

ifrån: 

• Glädje och gemenskap

• Demokrati och delaktighet

• Rent spel 

• Allas rätt att vara med

RF-SISU SKÅNES UPPDRAG 

RF-SISU Skåne har till uppgift att sköta idrottsrörelsens 

gemensamma angelägenheter inom distriktets gränser 

samt att enligt SISU:s stadgar planera, leda, samordna 

och utveckla studie-, bildnings- och utbildningsverk-

samheten inom distriktet. RF-SISU Skåne ska arbeta i 

enlighet med RF-stämmans och SISU-stämmans samt 

RS och SISU:s förbundsstyrelses (FS) beslut. All verk-

samhet utgår från RF och SISU:s verksamhetsidéer, se 

ovan. RF-SISU distrikten verkar lokalt för att möta och 

stödja föreningens utveckling med anpassade insatser. 

Samverkan sker med de nationella idrottsförbunden (SF) 

och dess regionala organisation. SISU är anordnare av 

folkbildningsverksamheten.

Med SF nedan avses, SF nationellt, regionalt och lokalt. 

Det innebär att RF-SISU Skåne har till uppgift att genom-

föra nationella uppdrag av SF i enlighet med Samver-

kansmodellen. Därutöver har RF-SISU Skåne i uppgift att 

samverka med den regionala och lokala idrotten. 

RF-SISU Skåne ska under 2022-2023
• Stödja föreningar i sin utveckling.

• Erbjuda och anordna folkbildning.

• Erbjuda och anordna idrottsövergripande utbildningar 

och mötesplatser.

• Vara en resurs till SF:s utveckling av föreningar.

• Fördela och följa upp ekonomiskt stöd till föreningar 

i linje med idrottsrörelsens målsättningar.

• Företräda och samordna den regionala och lokala 

idrottsrörelsen.
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01
En ny syn på  
träning och  
tävling

Önskat läge 2025
2025 har vi en hållbar idrottsrörelse där alla får plats att 

idrotta utifrån sina villkor oavsett ambition, ålder, kön, 

prestationsnivå eller andra förutsättningar. Träning och 

tävling utformas på ett hållbart sätt så att utövaren mår 

bra, har roligt och utvecklas under hela livet. 

Ledarskapet fokuserar på glädje och prestation sna-

rare än på resultat.  Fler tar del av positiva idrottsupp-

levelser, känner sig kompetenta och delaktiga samt har 

möjlighet att utveckla och förbättra sin prestation. Det 

gör att fler vill och kan idrotta längre och den som vill 

ska få möjlighet att nå sin verkliga idrottsliga potential. 

Det ger, förutom fler utövare totalt sett, också fler håll-

bara och framgångsrika elitidrottare och internationella 

medaljer. Alla tränar, det har vi gemensamt. De som vill 

tävlar. Föreningarna kompletterar varandra och sam-

verkar både med varandra och med andra aktörer. Det 

finns alternativ för människor med olika ambitioner – 

inom idrottsrörelsen, hela livet. 2025 har idrotten på alla 

nivåer utvecklat strukturer, stödsystem och beteenden, 

vilket bidragit till att medlemmarna är mer aktiva under 

längre tid. Det är naturligt att idrotta i en förening under 

hela livet.

Läget inför 2022
Vi har under de senaste åren sett nya former för  

idrottande ta form som leder idrottsrörelsen mot mål-

bilden 2025. Fortsatt finns dock mycket kvar att göra 

för att alla, oavsett ambition, prestationsnivå, ålder, kön, 

ekonomi och andra förutsättningar ska kunna delta 

utifrån sina villkor. Precis som 2015 är den vanligaste 

idrottsutövaren elva år och utifrån de särskilt svåra  

effekter som rådande pandemi orsakat är det av  

yttersta vikt att vi inom idrottsrörelsen tålmodigt  

jobbar för en förändring.

RF-SISU Skåne ska under 2022-2023
• Stödja och samordna (SF:s) arbete med att se över 

tränings- och tävlingsstrukturer i syfte att fler ska få 

tillgång goda utvecklingsmiljöer. 

• Stödja (SF:s) återstartsarbete efter coronapandemin.

• Stödja och samordna (SF:s) arbete med att öka barn 

och ungdomars delaktighet i att forma verksamheten 

inom förening och förbund

• Genomföra idrottsövergripande tränarutbildningar på 

ett likvärdigt sätt i hela landet.

• Stödja SF/MO att stärka tränare genom utbildning, 

folkbildning och utbildningsmaterial.
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02
Den moderna 
föreningen 
engagerar

Önskat läge 2025
2025 har vi en stark och levande idrottsrörelse som 

tar vara på människors engagemang och inspirerar till 

delaktighet och som bidrar till de globala hållbarhets-

målen i Agenda 2030. Medlemskapet är moderniserat. 

Det är enkelt och välkomnande att engagera sig oavsett 

bakgrund, ålder, kön eller andra förutsättningar.  

Föreningar bildas och utvecklas med verksamhet i linje 

med idrottsrörelsens mål. Människor vill engagera sig 

och är stolta över att vara en del av sin förening och av 

idrottsrörelsen. Föreningen har antagit nya former, där 

grunden är människors vilja att vara med och att bidra i 

föreningen. Föreningens möten hålls i såväl traditionella 

som nya forum och verksamheten kännetecknas av 

glädje, gemenskap och öppenhet.

Läget inför 2022 
Förändringar i samhället medför att stora krav ställs 

kring utformning av föreningen. Det går inte att bortse 

från kommersialiseringen och hur den påverkar den 

ideella föreningen. För att tydliggöra relevansen och 

bidra till att navigera i den nya kommersialiserade 

världen behöver idrottsrörelsen förstärka bilden av hur 

och i vilken utsträckning vi levererar samhällsnytta. Vi 

måste också tydligare framhäva vår värdegrund och de 

sociala värden som finns och genereras  i den ideella 

föreningen. Vi behöver säkerställa kunskapen om den 

ideella föreningen och medlemsdemokratin genom ett 

levande samtal om hur vi skapar en föreningsmiljö som 

gör att alla känner sig välkomna och känner att de  kan 

påverka den verksamhet som de befinner sig i. Hållbar-

het är en av de viktigaste framtidsfrågorna i samhället. 

Att öka förståelse och kunskap gällande hållbarhet på 

alla nivåer inom idrotten blir viktigt för att skapa förut-

sättningar för föreningars möjlighet att bidra både till  

en socialt och miljömässigt hållbar idrottsrörelse. 
 
RF-SISU Skåne ska under 2022-2023
• Stödja och samordna (SF:s) utvecklingsarbete för en 

stärkt medlemsdemokrati genom möjliggörande av 

erfarenhetsutbyten.

• Samordna (SF:s) utvecklingsarbete kring former för 

motionsidrott i förening.

• Stödja (SF:s) utvecklingsarbete med hållbarhet.

• Ge stöd till föreningar och SDF i deras digitalisering

• Genomföra idrottsövergripande föreningsledarutbild-

ning på ett likvärdigt sätt i hela landet.

• Stödja (SF:s/MO:s) utvecklingsarbete för en stärkt 

medlemsdemokrati genom utbildning och 

folkbildning.
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03
Inkluderande 
idrott för alla

Önskat läge 2025
2025 känner sig alla oavsett kön, ålder, bakgrund eller 

andra förutsättningar välkomna till idrottsföreningen. 

Föreningens verksamhet ger människor med olika för-

måga möjlighet att vara med. Träningen utvecklas på ett 

hållbart sätt efter individens kapacitet vilket utvecklar 

rörelseförståelse. 2025 speglar medlemmarna i idrotts-

rörelsen befolkningen i Sverige. Möjligheten att träna, 

tävla och engagera sig i en förening är inte beroende av 

individens ekonomiska förutsättningar eller var man bor. 

Läget inför 2022 
Idrottsrörelsens inkluderingsarbete har de senaste sex 

åren utvecklats från att inledningsvis inriktats på att ska-

pa tillfälliga aktiviteter riktade till separerade målgrup-

per, till att idag ha mer fokus på att inkludera fler genom 

att synliggöra normer och motverkande strukturer. Idag 

pratar vi om behovet av idrottsutveckling som skapar 

en tillgänglig och öppen idrottsrörelse. Ambitionen är 

fortsatt att utveckla föreningen och verksamheten så att 

alla är och känner sig välkomna. För att uppnå inklude-

ring behöver verksamheten utvecklas för att passa olika 

individer, med olika förutsättningar och ambition. Vi ser 

fortfarande tydliga mönster av vilka grupper som har 

tillgång till att idrotta i förening. Pandemin har försvårat 

utvecklingen men vi kan också se nya kreativa lösningar 

och former växa fram. Idrottsrörelsen är idag mer  

inkluderande, men vi har flera steg kvar till önskat läge.

RF-SISU Skåne ska under 2022–2023
• Stödja och samordna (SF:s) inkluderingsarbete med 

fokus på normer, strukturer och socioekonomiska 

utmaningar i syfte att öka deltagande av underrepre-

senterade grupper.

• Stödja (SF) i arbetet med att utveckla idrottsverksam-

het för målgruppen 65+.

• Utveckla kompetensstöd för att stödja idrott för per-

soner med funktionsnedsättning.

• Genom utbildning skapa förutsättningar för 

inkluderingsarbete.

• Genom folkbildning i föreningar öka kunskapen om 

villkor för underrepresenterade grupper att delta i 

föreningens verksamhet.
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04
Jämställdhet för 
en framgångsrik 
idrott 
 
Önskat läge 2025 
2025 har vi en jämställd idrott. Idrottsrörelsen ser en 

jämställd verksamhet som en förutsättning för, och ett 

tecken på, en framgångsrik och hållbar idrott. Alla 

oavsett kön har samma makt att forma idrotten och sitt 

deltagande i idrottsrörelsen. Möjligheterna är lika för alla 

oavsett kön, att utöva och leda idrott. Alla som vill, 

oavsett kön, ska få vara med i föreningsdriven 

idrottsverksamhet. Idrottsrörelsen utformar 

verksamheten så att den ger alla som deltar en trygg 

gemenskap. Alla oavsett kön har lika stort inflytande i 

beslutande och rådgivande organ. Uppdrag i förbunds- 

och föreningsstyrelser är tydligare kopplade till 

jämställdhetsmålen. Arbetsformer och fördelning av 

uppdrag utformas så att alla oavsett kön har samma 

möjligheter att medverka och påverka. Idrottsrörelsen  

tillämpar jämställdhetsintegrering i sin verksamhet. 

 

Läget inför 2022 
Idrottsrörelsens strategiska beslut kring kön och 

representation har förflyttat oss en bit mot de uppsatta 

målen för jämställdhet som främst handlar om att alla, 

oavsett kön, ska ha samma makt att forma idrotten och 

sitt deltagande i idrottsrörelsen. Ett tydligare fokus på 

kvalitativa delar behövs för att stärka arbetet och 

långsiktigt säkerställa miljöer där alla oavsett kön eller 

könsidentitet kan utvecklas. Styrelser och 

valberedningar behöver på ett tydligare sätt bära 

jämställdhetsfrågan. Arbetet med 

jämställdhetsintegrering och att se över normer är 

fortsatt viktigt framåt. Att fortsatt arbeta med 

jämställdhet är ett avgörande område för den idrottsliga 

utvecklingen.

RF-SISU Skåne ska under 2022–2023
• Stödja styrelser och valberedningar i jämställdhets-

arbetet med fokus på jämställdhetsintegrering i 

praktiken.

• Stödja i att identifiera och utmana normer kring kvin-

nor, män och icke binära/transpersoner.

• Genom utbildning skapa förutsättningar för jämställd-

hetsarbete med fokus på jämställdhetsintegrering i 

praktiken.

• Genom folkbildning i föreningar öka kunskapen 

och medvetenheten om villkor för kvinnor och 

mäns möjlighet att delta i föreningens verksamhet.



10 | VERKSAMHETSPLAN 2022–2023, RF-SISU SKÅNE

05
Ett stärkt  
ledarskap

Önskat läge 2025
2025 har svensk idrottsrörelse ett starkt och hållbart 

ledarskap i alla delar av organisationen. Tränare, ledare 

och förtroendevalda känner till och leder enligt idrotts-

rörelsens värdegrund. Ledarskapet är individanpassat 

och genomsyras av ett gott bemötande. Förutsättning-

arna för att vara idrottsledare är anpassade efter olika 

individers livssituation. Idrottsrörelsen har attraktiva 

ledarutbildningar med god kvalitet på alla nivåer. Samtal 

om utveckling, normer och värderingar är levande i 

föreningar och förbund. Att ha varit idrottsledare är en 

stark merit för framtida karriär och idrottsrörelsen är och 

uppfattas som Sveriges ledande ledarskola.  

Läget inför 2022 
Ledare och tränare har en central roll för att attrahera 

människor att engagera sig i idrotten oavsett kön och 

bakgrund. Ledarens och tränarens kunskap, kompetens 

och sätt att möta varje individ utifrån dess förutsättning-

ar och behov, är grunden för ett långsiktigt och hållbart 

idrottande. Omvärlden förändras i en snabb takt och vi 

behöver kontinuerligt fylla på med ny kunskap och nya 

perspektiv. För att lyckas med det behöver vi skapa ett 

utbildningsutbud som rustar ledare och tränare med  

relevant och aktuell kunskap som görs begriplig,  

användbar och tillämpad till deras vardag. Detta 

kommer att kräva olika former av folkbildnings- och 

utbildningsinsatser. Insatser där vi på ett naturligt och 

medvetet sätt använder både de digitala och fysiska 

miljöerna för att nå full effekt beroende på syfte, mål 

och målgrupp.

RF-SISU Skåne ska under 2022–2023
• Stödja och samordna (SF:s arbete) med att utveckla 

åtgärder för att skapa trygga idrottsmiljöer.

• Genom utbildning och mötesplatser stödja (SF/MO) 

att stärka sitt strategiska ledarskap.

• Genom folkbildning i föreningar stärka idrottens idé- 

och värdegrundsarbete.
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Förutsättningar för utveckling mot målen 2025 

För att få kraft till förändringsarbetet mot 2025 behöver förbund och föreningar ha rätt förutsättningar. Det handlar 

om finansiering, organisering, påverkansarbete, samverkan och lämpligt utformat stöd. Det är förutsättningar som är 

avgörande för att lyckas med genomförandet av strategi 2025. 

 

 

RF-SISU Skåne ska under 2022–2023
• Genom påverkansarbete skapa bättre förutsättningar för den skånska idrotten att utvecklas.

• Öka kunskapen om idrottens förutsättningar och samhällsnytta i regionen och kommunerna.

• Visa och uppmärksamma värdet av ideellt engagemang och ledarskap.

• Inspirera och sprida kunskap om idrottens behov av fysiska idrottsmiljöer.
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