
  
 

Projektstöd IF 2021 
Dessa datum gäller 2021:  
15 januari: Ansökan för Ledarutbildningar, Föreningsutveckling IF och Vår 
Förening Vill/GU Organisationsledare öppnar i IdrottOnline.  
15 februari: Ansökan om Föreningsutveckling SDF och Satsningar SDF öppnar.  
30 oktober: Alla ansökningar stängs (om inte någon underpott tagit slut innan 
dess). Återstående medel kan därefter inte nyttjas.  
15 december: Alla föreningsansökningar ska vara återrapporterade. Detta datum 
kan ändras beroende på när RF kräver återrapport från SIBF.  
 

Bidragsperiod 2021  

 
Kategori 
1. Föreningsutveckling SDF (Distriktsförbund) 
2. Satsningar SDF (Distriktsförbund) 

3. Föreningsutveckling IF (Föreningar) 
4. Vår Förening Vill/GU Organisationsledare (Föreningar) 

5. Ledarutbildning – barn och ungdom (Föreningar) 
6. Behåll ungdomar som domare (Föreningar) 

 

1. Föreningsutveckling SDF (Främst relevant för distriktsförbund men 
det är förening som gör ansökan) 

Beskrivning: aktiviteter kopplat till föreningsutveckling som genom SDF når 
samtliga eller ett flertal av distriktets föreningar. Exempelvis forum för 
kunskapshöjning, utveckling och erfarenhetsutbyte bland föreningar i distriktet. 
Här lyfts ämnen, frågor och utmaningar som kan kopplas till målsättningen att 
”behålla fler ungdomar i den organiserade idrotten” samt våra mål i Svensk 
Innebandy Vill. 

Exempel på ämnen: 

• Normer, struktur och kultur 

• Öka det ideella engagemanget och stärka det ideella ledarskapet 

• Funktionsnedsättning och idrott - fysisk, neuropsykiatriskt och intellektuell. 



• Psykisk hälsa och ohälsa 

• Barnkonventionen 

• Inkludering – göra innebandyn, föreningarna och verksamheten tillgänglig, 
attraktiv, trygg och välkomnande för fler. 

• Delaktighet och möjlighet att påverka. 

• Jämställdhet och jämställdhetsintegrering 

• Hållbar och långsiktig rekrytering och utveckling av aktivitetsledare, 
domare, utövare och organisationsledare. Obs, ej våra utbildningar. 

• HBTQIA+ 

• Samverkan mellan föreningar för att bibehålla eller öka antalet lag i serier 
samt få till jämnare och mer utvecklande matcher. 

• Samverkan mellan förbund och föreningar för att nå barn och unga i 
idrotts/innebandysvaga områden. 

• Er egen idé. 
 
2. Satsningar SDF (Främst relevant för distriktsförbund men det är 
förening som gör ansökan) 
 
Beskrivning: Satsningar med tydliga fokusområden som genom SDF når alla eller 
ett flertal av föreningarna i distriktet. 
 
Utveckla och erbjuda nya tränings- och tävlingsformer - Exempelvis 
framtagande av, eller implementering av befintliga koncept för dropp in- 
innebandy, nybörjaraktivitet med målgruppsanpassat upplägg eller 
motionsinnebandy. Det kan också innebära kunskapshöjande insatser med syfte 
att öka förståelse för vikten av att erbjuda ett bredare verksamhetsutbud samt 
sänka trösklar in till vår sport i samband av utveckling eller uppstart av 
motionsverksamhet eller nya tränings- eller tävlingsformer. Målgruppen är barn 
och ungdomar upp till 20 år.  
  
Barn och ungdomars delaktighet - Exempelvis ungdomsråd/kommittéer, öka 
antalet barn och ungdomar på föreningarnas årsmöten, ökad delaktighet på 
lagnivå eller barn- och ungdomsundersökningar. Det kan också innebära 
kunskapshöjande insatser hos utövarna, ledarna och organisationsledarna i 
kombination med framtagande av arbetsformer och rutiner för barn och 
ungdomars delaktighet i förening. 
 
Trygg idrott - Exempelvis hallklimat eller gemensamma satsningar mot 
diskriminering, övergrepp, våld och mobbing. Förslag: Kunskapshöjande insatser, 
framtagande av policy, utse ansvariga/kontaktpersoner, skyddsombudsman, 
funktionen anonym anmälan. 
 



• SDF som sökte förra året och inte har genomfört sina satsningar kan söka 
upp till 20 000kr 

• SDF som inte sökte förra året eller som sökte och genomförde sina 
satsningar kan söka upp till 55 000kr. 

OBS! Potten är begränsad och maxbeloppen kan därför ändras beroende på 
hur många som söker. 
 
3. Föreningsutveckling IF (Främst relevant för föreningar) 
 
Beskrivning: idrottsmedel till föreningar som vill göra egna satsningar med syfte 
att utveckla sin förening. Föreningar kan söka upp till 15 000 kr per paket. Beviljat 
belopp baseras på satsningens storlek och i vissa fall antal deltagare. 
 
 
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 HBTQIA+ och idrott - Stöd, ökad kunskap och kulturförändring för att 
sänka trösklar och tillämpa anpassningar för HBTQIA+-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 HBTQIA+ och idrott, idrott 
för alla kroppar och normer. Kontakt: utbildning@rfsl.se.  

• Samtal om HBTQIA+, lyfta ämnet med barn, ungdomar och ledare för att 
gemensamt öka medvetenheten, öka kunskap och förståelse för ämnet 



samt målgruppen och gemensamt skapa en miljö där alla olika läggningar, 
könsidentitet och konstuttryck 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.   

• Föreningens egen idé.   
  
Paket 3: Delaktighet - Stöd, ökad kunskap och framtagande av rutiner som leder 
till ökad 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@innebandy.se  
• Innebandy Flex, kontakta inez.rehn@innebandy.se 
• Innebandy + https://www.innebandy.se/forening/utveckla-din-

forening/innebandy/ 
• Parainnebandy, kontakta RF/SISU i ert distrikt.  
• Integrationsverksamhet, kontakta RF/SISU i ert distrikt. 
• Nybörjargrupper för ungdomar  

https://www.innebandy.se/forening/utveckla-din-forening/innebandy/
https://www.innebandy.se/forening/utveckla-din-forening/innebandy/


• Motionsverksamhet för ungdomar  

• 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/ 

• 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.  
 

Paket 5: Corona-anpassning av verksamhet - Inköp av material för att kunna 
genomföra trygga aktiviteter, kostnader för digitala verktyg som möjliggör 
fortsatt, eller annan typ av verksamhet, kostnader som kan tillkomma på grund av 
utökat antal aktivitetstillfällen för att få till mindre grupper.   
 

4. Vår Förening Vill + GU Organisationsledare (Främst relevant för 
föreningar) 
 
Beskrivning: Subvention av koder för Vår förening Vill och Grundutbildning för 
Organisationsledare.  
 

• Vår Förening Vill: 249 kr/kod. 

• Grundutbildning Organisationsledare: 170 kr/kod. 

• Lokalhyra för analysmöte eller utbildningstillfälle (krav på faktura): upp till 
1500kr (SDF fakturerar förening). 

 

5. Ledarutbildning - barn och ungdom (Främst relevant för 
föreningar) 
Beskrivning: Subventions av utbildningskostnad för barn- och 
ungdomsledarutbildningar arrangerad av SDF, centralt eller i förening. 
 
Se subventionslista för 2021. 
 
 

6. Behåll ungdomar som domare (Främst relevant för föreningar) 
Beskrivning: Förening startar upp en satsning för unga utövare upp till 18 år som 
vill testa på rollen som domare. Satsningen syftar till att erbjuda fler alternativ för 
ungdomar att fortsätta och utvecklas i föreningen och att på sikt behålla dem 
som matchledare eller domare. Satsningen innefattar stöd, coachning, inspiration, 
möjligheten att testa på samt utbildning för matchledare eller ungdomsdomare. 
 
Riktlinjer för ansökan: 

https://attention.se/varaprojekt/avslutade-projekt/idrottforalla/
https://attention.se/varaprojekt/avslutade-projekt/idrottforalla/
https://attention.se/kontakt/
https://www.fifty-fifty.nu/


• Minst fyra deltagande ungdomar i satsningen. 

• Max två deltagande ungdomar från varje ungdomslag i föreningen. 

• Satsningen pågår under minst en säsong och innefattar regelbundna 
aktiviteter utöver utbildning. 

• Föreningen kan ansöka om upp till 500 kr per deltagande ungdom, 200 kr 
går till subvention av utbildning (matchledare/Ungdomsdomare) och 300 
kr går till aktiviteter som rör coachning, stöttning, inspiration, 
erfarenhetsutbyte eller liknande.  

 
 
  
 


