
 

Projektstöd IF och sökbara medel SIBF 

-Riktlinjer och instruktioner 2020 

 

 

Detta dokument syftar till att beskriva vad idrottsföreningar som tillhör Svensk Innebandy 
kan söka medel för och förtydliga riktlinjer och krav kopplat till genomförande av 
satsningar och projekt samt tillgodose idrottsföreningar med ansökningsinstruktioner år 
2020. I dokumentet finns också information om vilka pengar idrottsföreningar kan söka 
från sina distrikt, för mer konkret information om dessa medel ska idrottsföreningarna 
kontakta sitt distriktsförbund. Dokumentet är uppdelat i två delar, del 1 berör Projektstöd 
IF- Barn och ungdomsidrott 2020 med koppling till idrottsmedelapplikationen i 
IdrottOnline. Del 2 berör Projektstöd SF- Vuxenidrott, Parainnebandy samt 
projektansökan Integration, där ansökan sker direkt till SIBF genom att fylla i bifogade 
ansökningsformulär när det uppges, eller via mail till inkluderingsansvariga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Del 1. 

 

Projektstöd IF- Barn & Ungdomsidrott 2020 
Riksidrottsförbundets målsättning med Projektstöd IF- Barn och 
ungdomsidrott (det som tidigare kallats Idrottslyftet) 

1. Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten.  (13-20 år) 
 
2. Utbildade barn- och ungdomsledare i IF. (Aktivitetsledare) 
 
3. Idrottssvaga områden. (ansöks enbart via ert lokala RF-SISU distrikt)  
 
 

Sökbara områden via Svenska Innebandyförbundet (kategorier) 
Dessa medel syftar till att stötta föreningar i deras arbete med att uppnå ovanstående mål 
samt målen i Svensk Innebandy Vill. Föreningar ansöker i idrottsmedelsapplikationen på 
IdrottOnline. Ansökningsperioden är begränsad och kan komma att stängas innan 
uttalat slutdatum vid tillfälle när pengarna förbrukats.  

Kategorier 2020- Ansökningsformulär IdrottOnline 

1. Föreningsutveckling SDF 

2. Satsningar SDF 

3. Föreningsutveckling IF 

4. Ledarutbildning 

 

*SDF= Distriktsförbund 

1. Föreningsutveckling SDF  

Samtliga distriktsförbund har tilldelats medel för att planera, utföra och bjuda in 
föreningar till aktiviteter som har med föreningsutveckling att göra. Föreningar som bjuds 
in faktureras av distriktsförbundet och söker sedan igen delar av summan eller det totala 
beloppet på IdrottOnline i idrottsmedelapplikationen.  

Exempel på aktiviteter: 

• Grundutbildning för organisationsledare 
• Utbytes- och nätverksträffar med fokus på föreningsutveckling och/eller 

underliggande teman.  

2. Satsningar SDF   

Samtliga distriktsförbund har möjlighet att söka medel för att planera, utföra och bjuda in 
föreningar till aktiviteter som har med föreningsutvecklande satsningar att göra. 
Föreningar som bjuds in faktureras av distriktsförbundet och söker sedan igen delar av 
summan eller det totala beloppet på IdrottOnline i idrottsmedelapplikationen.  



Exempel på satsningar: 

• Erbjuda nya tränings- och tävlingsformer 

• Barn och ungdomars delaktighet 

• Trygg idrott 

3. Föreningsutveckling IF 

Föreningar planerar och genomför egen satsning utan obligatorisk samverkan med 
eller inbjudan från tillhörande distriktsförbund. Föreningar väljer önskat paket och 
söker ett fast belopp. 

 

Paket 1 Kulturen i vår idrottsförening- Stöd, ökad kunskap och framtagande av rutiner 
som leder till en mer välkomnande och respektfull föreningskultur.  

Exempel på aktiviteter och organisationer att ta hjälp av: 

• Locker Room Talk, fokus på kulturförändring bland idrottande killar. Mer info och 
kontakt: info@lockerroomtalk.se, lockerroomtalk.se. 
 

• In or outside the box, SISUs material med fokus på kulturförändring bland 
idrottande killar. Kontakta ert RF/SISU-kontor. 
 

• RFSL, föreläsningar och workshops med fokus på normer och barn/ungdomars 
hälsa. Kontakt: utbildning@rfsl.se. 
 

• Värdegrundsarbete, ta fram eller arbeta med befintlig värdegrund tillsammans 
med de som befinner sig i er verksamhet för att lyckas med förankring. Detta kan 
göras ihop med utvecklingskonsulent från ert distriktsförbund eller någon från ert 
RF/SISU-kontor.  
 

• Det Schyssta Laget & Schysst match, jobba utifrån inspirationsmaterialet som 
finns i både fysisk och digitalt format. Kontakta ert distriktsförbund för fysiskt 
material eller besök https://schysstinnebandy.nu/ för digitalt.  
 

• Föreningens egen idé  

Paket 2 HBTQI och idrott- Stöd, ökad kunskap och kulturförändring för att välkomna och 
sänka trösklar för HBTQI-personer samt ge dem möjligheten att idrotta hela livet. 

Exempel på aktiviteter och organisationer att ta hjälp av: 

• RFSL, föreläsningar och workshops med fokus på HBTQI och idrott, idrott för alla 
kroppar och normer. Kontakt: utbildning@rfsl.se. 
 

• Samtal om HBTQ, lyfta ämnet med barn, ungdomar och ledare för att gemensamt 
öka medvetenheten, öka kunskap och förståelse för ämnet och gemensamt skapa 
en miljö där alla olika läggningar är välkomna och känner sig trygga. 
  

• Utredning och anpassning, undersöka förutsättningarna i er förening för 
transpersoner samt göra anpassningar för att den målgruppen ska kunna vara 
med på sina villkor.  
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• Föreningens egen idé.  

 

Paket 3- Delaktighet- Stöd, ökad kunskap och framtagande av rutiner som leder till 
delaktighet bland barn och ungdomar i föreningen.  

Exempel på aktiviteter och organisationer att ta hjälp av: 

• Unicef, föreläsning med fokus på barn och ungdomars delaktighet och 
beslutsfattande som rör barn med koppling till barnkonventionen, mer info och 
kontakt: https://unicef.se/vad-vi-gor/idrott, https://unicef.se/frivilliggrupper.  
 

• Barn/ungdomsråd, Likt skolornas elevråd kan idrottsföreningar engagera barn och 
ungdomar i frågor som rör föreningen men som också berör deras upplevelse och 
trivsel i föreningen. Detta kan utformas på olika sätt, till exempel genom att skapa 
spelarråd som verkar inom ett lag eller barn och ungdomar som får chansen att 
vara delaktiga på et större plan genom att involveras i styrelsens arbete.  
 

• Barn och ungdomar på årsmötet, Ta demokratin på ett större allvar genom att 
engagera barn och ungdomar i föreningen inför under och efter årsmöten. Låt de 
lära sig om styrelsearbete, valberedning och årsmöte och planera ett roligt 
årsmöte som är anpassat efter alla som befinner sig i er verksamhet.  
 

• Föreningens egen idé. 

 

Paket 4: På samma villkor- Stöd, ökad kunskap, framtagande av rutiner samt erbjuda 
fler/nya tränings- och tävlingsformer som syftar till en mer jämställd och/eller 
inkluderande organisation och verksamhet samt utökade möjligheter för nya målgrupper. 

Exempel på aktiviteter och organisationer att ta hjälp av: 

-Erbjuda nya tränings- & tävlingsformer, 

• Drop in-verksamhet 
• Floorball Fitness, kontakta sarah.jaxell@skanskidrott.se 
• Parainnebandy, kontakta RF/SISU i ert distrikt. 
• Integrationsverksamhet, kontakta RF/SISU i ert distrikt. 
• Nybörjargrupper för ungdomar 
• Motionsverksamhet för ungdomar 
• Föreningens egen idé 

 

-Aktiviteter som skapar mer jämlika villkor, 

• Attention, lär er mer om NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och 
idrott med hjälp av anpassade utbildningar och föreläsningar från Attention, mer 
info och kontakt: https://attention.se/varaprojekt/avslutade-projekt/idrottforalla/, 
https://attention.se/kontakt/. 
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• Fifty/Fifty, en webbaserad utbildning för styrelsen som syftar till att er förening ska 
få mer kunskap om varför det är viktigt att jobba med jämställdhet och vilka 
vinster det ger både föreningen och individerna. Utbildningen är gratis, 
https://www.fifty-fifty.nu/. 
 

• Föreningens egen idé. 
 
 
Föreningarna kan söka upp till 10 000 kr per paket. Beviljat belopp baseras på 
satsningens storlek och i vissa fall antal deltagare. 

 

4. Ledarutbildning  

Distriktsförbund arrangerar och genomför ledarutbildningar centralt eller i förening. 
Arrangör fakturerar deltagande föreningar där utbildningens namn, datum för utbildning, 
kostnad per deltagare eller totalkostnad samt antal deltagare framgår. Vid sammanställda 
fakturor ska fortfarande alla utbildningar som genomförts framgå. Det måste också 
framgå om utbildningen är genomförd centralt eller i förening för att rätt subventions ska 
kunna betalas ut. Fakturan bör vara förening till handa i god tid så att de hinner ansöka 
senast den 15/12-2020.  

Subventioner (per deltagare) 2020: 

Grundutbildning barn & ungdom 

Centralt 500 kr, i förening 400 kr 

Grundutbildning junior & senior 

Centralt 500 kr, i förening 400 kr 

Människan (till och med våren 2020) 

Centralt 700 kr, i förening 600 kr 

Fördjupning steg 1, Grön, Röd & Blå (till och med våren 2020) 

Centralt 800 kr, i förening 700 kr 

Steg 1 Grön (hösten 2020) 

Centralt 700 kr, i förening 600 kr 

Steg 1 Blå (hösten 2020) 

Centralt 700 kr, i förening 600 kr 

Steg 1 Röd (hösten 2020) 

Centralt 700 kr, i förening 600 kr 

Regler kring subventioner 

Ansökan stänger den 15/12-2020 eller när pengarna är slut. Inga föreningar är 
garanterade subvention och det är först till kvarn som gäller. Föreningarna har 60 dagar 
på sig att ansöka om subvention från det datum som står på fakturan. Om föreningar blir 

https://www.fifty-fifty.nu/


utan subvention på grund av sen ansökan enligt faktura eller efter 15/12-2020 kommer det 
ej ges möjligheten att söka nästkommande period. Om föreningar blir utan subvention på 
grund av att pengarna tagit slut kommer de att informeras om vad som gäller. Utfallet 
beror helt på när pengarna tar slut, om det finns pengar att flytta över från de andra 
potterna efter den 15/12-2020 och/eller hur många ansökningar det handlar om. SDF 
ansvarar för att medvetandegöra föreningar om denna information i samband med 
genomförd utbildning. 

Då ansökan öppnar först den 1 april 2020 börjar 60-daragrsregeln gälla från och den 1 april. 
Alla med fakturor från 1/1-2020-1/4-2020 har alltså fram till 30/5-2020 

 

Ansökningsinstruktioner 

-Innebandyförening 

Förening loggar in på IdrottOnline och klickar sig in till idrottsmedelapplikationen. 
Ordförande, kassör och eller person från förening som ansökt om behörighet kan ansöka 
om idrottsmedel. Vid skapandet av ny ansökan kan förening välja mellan våra fyra 
kategorier (läs kategori 1-4) och det är viktigt att välja rätt. Efter ifyllt och inskickat 
ansökningsformulär skickas information via e-post om ansökan godkänts, avslagit eller 
behöver kompletteras. Vid godkänd ansökan tillkommer även information om 
utbetalningen sker direkt, uppdelat eller efter inskickad och godkänd återrapport. Vid 
avslag uppges orsak. Utbetalning sker genom RF när de mottagit 
utbetalningsinformation från IdrottOnline. Föreningen ska vid godkänd ansökan skicka in 
en återrapport senast den 15/2-2021, vid utebliven återrapport blir förening 
återbetalningsskyldig.  

 

Viktiga datum 

1 April- Ansökning öppnar 

15 December- Ansökning Stängs, om inte pengarna tar slut innan 

15 Februari 2021- Föreningars återrapporter inskickade 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 



 

Del 2. 

 

Projektstöd SF- Vuxenidrott och Paraidrott samt 
projektansökan Integration  

Det mesta av dessa medel kommer, till skillnad från Projektstöd IF att syfta till 
utveckling och stöd till SDF:ens verksamhet. Det finns subventioner och 
inriktningar som underlättar för föreningarnas arbete inom dessa områden 
som är kort förklarat här nedan, vi rekommenderar att ta kontakt med ert SDF 
eller inkluderingsansvarig på SIBF för att få mer information kring dessa 
medel. Nedan följer också de sökbara medel för föreningarna som ska ske 
direkt till SIBF via mail till inkluderingsansvarig.  

Projektstöd SF- Vuxenidrott.  

Mål och syfte från RF för Projektstöd SF- Vuxenidrott: 

Syfte: Att ge SF förutsättningar att bedriva och utveckla verksamheten så att fler vuxna och 
äldre motionärer väljer att idrotta i förening.  

Målsättningen är att: 

• Fler vuxna och äldre motionärer idrottar i förening. 
• Större andel kvinnor bland vuxna och äldre motionärer. 

Inte några sökbara inriktningar för IF från SIBF 

Sökbara inriktningar för SDF från SIBF  

Subvention per anmält lag i regionala motionsserier Distriktsförbunden kommer under 
2020 får 500:- i subvention per anmält lag i regionala motionsserier. Krav för att få tillgång 
till subventionen är att deltagarna från föreningarna har motionslicens. Vi 
rekommenderar distrikten att involvera föreningarna i utformandet och spela serien i 
sammandragsform.  

Projektstöd SF- Paraidrott. 

Mål och syfte från RF för Projektstöd SF- Paraidrott:  

Syfte: Att ge SF förutsättningar att bedriva och utveckla bra idrottsverksamhet för personer 
med funktionsnedsättning samt skapa förutsättningar för SF att leda och stödja 
föreningarnas verksamhet.  

Målsättningen är att: 

• 75 procent av de föreningar som har idrottsverksamhet för personer med 
funktionsnedsättning tagit del av förbundets arbete (utbildnings-tävlings-och 
träningsverksamhet) 

• Antalet personer med funktionsnedsättning som idrottar i förening ökar, och 



• Antalet personer med funktionedsättning som engagerar sig som aktivitets- och 
organisationsledare ökar. 

Sökbara inriktningar för IF från SIBF  

Material till paraverksamhet (går även att söka via Anläggningsstöd- parasportutrustning: 
https://www.rf.se/bidragochstod/Idrottslyftet/stodtillanlaggningarochidrottsmiljoer/stodtill
utrustningforparasport/). Stöd betalas ut till material som ämnar användas i 
paraverksamhet. Stöd ges tillexempel till inköp av rullstolar för sittande innebandy och 
specialbeställda klubbor för stående innebandy. Inköpen ska göras till föreningen och inte 
till enskild person. Ansökan sker genom att fylla i bifogat dokument Ansökningsmall 
sökbart belopp IF och maila det med tillhörande fakturor eller kvitton till 
inkluderingsansvarig på SIBF. Maxbelopp 10 000:- 

Genomförande av paraverksamhet. Stöd betalas ut för hallhyror i samband med 
paraverksamhet. Ansökan sker genom att fylla i bifogat dokument Ansökningsmall 
sökbart belopp IF och maila det till inkluderingsansvarig på SIBF. Maxbelopp 3 000:-  

Marknadsföring av paraverksamhet. Stöd betalas ut till marknadsföring och/ eller 
uppsökande verksamhet för att starta paraverksamhet. Med detta menar vi insatser för att 
nå målgruppen och få dem till innebandyhallen, förslagsvis rekryteringsinsatser på 
särskola, annonser på sociala medier, lokaltidningar. Ansökan sker genom att fylla i bifogat 
dokument Ansökningsmall sökbart belopp IF och maila det med tillhörande fakturor eller 
kvitton till inkluderingsansvarig på SIBF. Maxbelopp 3 000:-  

Sökbara inriktningar för SDF från SIBF   

Subvention per anmält lag i regionala paraserier. De distrikt som har ett samarbete med 
Parasportförbundet regionalt och erbjuder serier, cuper eller liknande arrangemang för 
målgruppen erbjuds 1000:- i subvention per anmält lag. Vi erbjuder endast subvention för 
de lag som tillhör en förening som är med i SIBF och det är obligatoriskt att deltagarna är 
licensierade med en motionslicens.  

Projektansökan Integration.  

Det långsiktiga målet är att öka och underlätta etableringen i samhället, samt att 
väcka intresse för livslång fysisk aktivitet.  

Sökbara inriktningar för SDF eller IF (beroende på struktur): från SIBF  

Hel subvention av grundutbildningen för personer i integrationslag. Distrikten kan ansöka 
om subvention för den kostnadsdelen av grundutbildningen barn & ungdom samt junior 
& senior som inte täcks av Projektstöd IF för personer som är aktiva i ett integrationslag. Vi 
rekommenderar starkt att distrikten anordnar specifika utbildningstillfällen för 
målgruppen. Ansökan sker genom mail till inkluderingsansvariga på SIBF med utdrag på 
samtliga personer anmälda till utbildningstillfället, samt utdrag ur föreningsregister eller 
iBIS där det framgår att personerna spelar i lag eller serier som syftar till mångfald och 
integration. 

Subvention av domarutbildningar för personer i integrationslag. Distrikten kan ansöka om 
subvention för utbildningen Matchledare, ungdomsdomare och distriktsdomare för 
personer som är aktiva i ett integrationslag. Vi rekommenderar starkt att distrikten 
anordnar specifika utbildningstillfällen för målgruppen. Ansökan sker genom mail till 
inkluderingsansvariga på SIBF med utdrag på samtliga personer anmälda till 

https://www.rf.se/bidragochstod/Idrottslyftet/stodtillanlaggningarochidrottsmiljoer/stodtillutrustningforparasport/
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utbildningstillfället, samt utdrag ur föreningsregister eller iBIS där det framgår att 
personerna spelar i lag eller serier som syftar till mångfald och integration. SIBF ger 500:- i 
subvention per anmäld deltagare.  

Vid centralt arrangerad utbildning som hålls enbart för målgruppen kan SDF ansöka om 
subvention direkt hos SIBF. Detta gäller då kvarståendebelopp efter att föreningar ansökt 
om ordinarie subvention via IdrottOnline. Då ledare eller blivande ledare från målgruppen 
deltar vid lokalt eller centralt anordnad utbildning som inte är målgruppsspecifik är det 
föreningen som söker resterande belopp direkt hos SIBF.  

Viktiga datum:  

1 april: samtliga ansökningar öppnar 

15 december: samtliga ansökningar stänger 

 

Kontaktpersoner: 

Projektstöd IF- Barn och ungdomsidrott 2020 

Josefine Sinclair, Idrottsmedel- och föreningsutvecklingsansvarig 

josefine.sinclair@innebandy.se, 0702-96 82 52 

 

Projektstöd SF- Vuxenidrott och Paraidrott samt projektansökan Integration 

Inez Rehn, Inkluderingsansvarig 

inez.rehn@innebandy.se,  076-010 73 34 
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