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Kontakta din idrottskonsulent 

vid RF-SISU Gotland!



Stöd

• Region Gotlands stöd

• LOK-stöd

• Projektstöd IF barn- och ungdomsidrott

• Projektstöd IF anläggning

• Regionmiljonen 2022

• Arvet

• Resebidrag

• Destination Gotlands marknadsstöd

• SDF-bidrag

• Utvecklingsresurs genom folkbildning

• Återstartsstöd specialidrottsförbund

• Sparbanksstiftelsen Alfa

Vi tar era frågor efter vi har presenterat alla stöd

Skriv gärna era frågor i chatten

Chatt





Projektstöd IF barn- och ungdomsidrott

Syfte:

Skapa förutsättningar för idrottsföreningarna att utveckla sin barn- och 

ungdomsverksamhet i enlighet med Strategi 2025.

Två prioriterade områden 2022-223:

• Inkludering av underrepresenterade grupper

• Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Projektstöd IF barn- och ungdomsidrott ska användas till särskilda 

insatser som ger långsiktig utveckling av barn- och 

ungdomsverksamheten i föreningarna. Det är inte ett stöd till ordinarie 

eller löpande verksamhet.



Projektstöd IF barn- och ungdomsidrott
Två sökbara områden:

• Ledarutbildning

• Barn och ungdom

Ledarutbildning

Idrottsövergripande utbildningar t.ex.:

• Grundutbildning för tränare

• Grundutbildning för föreningsledare

• Utbildningar som handlar om barn och ungdomars psykiska, fysiska och sociala utveckling

• Processarbete i föreningen kring trygga och inkluderande idrottsmiljöer och barn och 

ungdomars delaktighet

• Höja styrelsens och ledares kunskaper om hur idrottens normer påverkar individer och 

grupper eller säkerställa att föreningen har inkluderande tränings- och tävlingsformer

Ansökan görs i IdrottOnline

Ordförande, kassör samt 

Idrottsmedel firmatecknare är de som 

har behörighet att skicka in en 

ansökan i IdrottOnline.



Projektstöd IF barn- och ungdomsidrott
Barn och ungdom

Trygga, inkluderande och hållbara utvecklingsmiljöer.

Projekt beviljas för:

• att utveckla föreningsmiljön så att den är trygg, inkluderande och hållbar för barn och 

ungdomar, vilket även involverar vuxna i föreningen,

• att möjliggöra för idrottsföreningar att delta i idrottsövergripande samarbeten som 

involverar flera idrotter,

• idrottsövergripande utbildningar – aktivitet och organisationsledarutbildningar så som de 

nationellt idrottsövergripande tränar- och föreningsledarutbildningarna eller andra 

utbildningar som stärker kompetensen hos deltagarna kring barn och ungdomars fysiska, 

psykiska eller sociala utveckling,

Forts. nästa sida



Projektstöd IF barn- och ungdomsidrott
Barn och ungdom

Trygga, inkluderande och hållbara utvecklingsmiljöer.

Forts projekt beviljas för:

• att i områden med föreningsidrottsliga- och socioekonomiska utmaningar (”idrottssvaga 

områden”) ge stöd till verksamhet och material efter föreningars behov (Här finns en större 

flexibilitet för RF-SISU Gotland som har möjlighet att ge projektstöd till ordinarie 

verksamhet i IF om det förväntas leda till ökad inkludering av underrepresenterade 

grupper),

• Sökbart är 2 500kr för föreningen att jobba med koncepten Killmiddag eller boken Bortom 

inkluderingen i lärgruppsform.



Projektstöd IF barn- och ungdomsidrott
Avgränsningar

• Läger. Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel får således inte 

beviljas för att bekosta läger.

• Material. Projektmedel får inte beviljas till inköp av material för ordinarie verksamhet.

• Individuella kostnader. Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems-

eller träningsavgifter

Glöm inte bort att göra en planeringsgrupp/lärgrupp när ni planerar ert projekt.

Kontakta alltid er förenings idrottskonsulent vid RF-SISU Gotland



Projektstöd IF Anläggning
Handläggare: Janne Christoffersson, RF-SISU Gotland

Stöd

• Stöd till idrottsytor, större projekt (över 400 000 kr) 

OBS! RF-SISU Gotland har ingen budget till större projekt

• Stöd till idrottsytor, mindre projekt (upp till 400 000 kr)

• Stöd till energi- och miljöprojekt

• Stöd till renoveringsprojekt

• Stöd till säkerhetsprojekt

• Stöd till utrustning för Parasport

Syfte
Skapa nya aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar.

Till varje stöd finns 

RF:s riktlinjer



Projektstöd IF Anläggning

Vid beviljande av stöd ska de projekt som särskilt främjar föreningens verksamhet 

inom följande områden prioriteras:

• Projekt som avser aktivitetsytor (ytor där själva idrotten utövas)

• Tillgänglighetsanpassning och utrustning för Parasport

• Nytänkande och innovativa lösningar för idrottsmiljöer

• Multifunktionella ytor och där flera idrotter kan verka

• Projekt med tydligt fokus på jämställdhet och jämlikhet

• Möjlighet till nyttjande året runt eller en längre period av året

Stöd kan även beviljas för projekt som ligger utanför föreningens huvudsakliga 

idrottsverksamhet. Denna typ av projekt ska dock ges en lägre prioritet.



Projektstöd IF Anläggning

Ansökningstider:

• 11 februari

• 29 april

• 16 september

• 11 november

Ansökan görs i IdrottOnline

Ordförande, kassör samt Idrottsmedel 

firmatecknare är de som har behörighet att 

skicka in en ansökan i IdrottOnline.

Ta gärna hjälp av vår lärgruppsplan som 

en hjälp i ert planeringsarbete.



Regionmiljonen
Handläggare: Annelie Blixt och Janne Christoffersson, RF-SISU Gotland

Region Gotland har även 2022 avsatt en miljon kronor till RF-SISU 

Gotland att fördela till idrottsföreningarna.

Syfte: Möjliggöra för föreningar att söka stöd för återrekrytering av medlemmar 

och ledare.



Regionmiljonen

Kriterier:

• Stöd ska möjliggöra för föreningar att arbeta fokuserat med återrekrytering av 

medlemmar och ledare till föreningarna.

• Stöd ska skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling i föreningslivet, 

med särskilt fokus på åter- och nyrekrytering.

• Stöd ska rikta sig till prioriterade målgrupper, föreningar med verksamhet för 

barn och ungdomar, funktionsnedsatta samt 65+



Regionmiljonen

Ansökningsperioder: 31/1, 28/2, 31/3, 29/4, 30/6, 31/8, 30/9 och 31/10

Ansökningsblankett och Återrapport finns att hämta hem från RF-SISU 

Gotlands hemsida (Regionmiljonen 2022. Läs mer om Regionmiljonen)

Ta gärna hjälp av vår lärgruppsplan som 

en hjälp i ert planeringsarbete.



Arvet
Handläggare: Anna Samelius, RF-SISU Gotland

Ett arv efter Robert Hägg

• Att främja och utveckla gotländsk damidrott – långsiktigt och hållbart

• RF-SISU:s styrelse beslutade att Arvet inte bidrar till ordinarie verksamhet 

eller anställd personal

• I övrigt fritt och huvudsyftet i Roberts Häggs anda är att genomföra projekt 

som stärker flick- och damidrotten så att flickor/kvinnor kan utvecklas och att 

föreningens verksamhet finns för målgruppen om 5-10år. 



Arvet
Handläggare: Anna Samelius, RF-SISU Gotland

Ett arv efter Robert Hägg

• Vad behöver föreningen stärka för att fler flickor och kvinnor kan delta i er 

idrott och engagera sig i er förening i olika roller

• Projekt upp till ca 100 000kr 

• ca 400 000kr utdelas per år beroende på antal ansökningar

• Beslutas av grupp bestående av styrelseledamöter i RF-SISU Gotland



Resebidrag
Handläggare: Boa Johansson RF-SISU Gotland & Sofia Nordström Region Gotland

• Resebidrag ges from 12 år och uppåt

• För Aktiva och Ledare och Fordon

• Ges för resor till Seriespel, SM och Övriga tävlingar

• Sökes halvårsvis i efterhand, 15 jan & 15 juli

• Bidragen betalas ut från RF-SISU Gotland & Region Gotland beroende på ålder

• Gäller för Båt, Båt/Flyg eller Flyg

• I utgångspunkt följer bidraget Destination Gotlands idrottspriser



Destination Gotlands marknadsstöd
Handläggare: Bo Johansson RF-SISU Gotland

• Marknadsstödet är en extra rabatt som Destination Gotland ger idrotten 

årligen

• Fördelas till SDF/Ombudsidrotter utifrån resestatistiken de senaste 2 åren

• Ett minsta resande krävs av totala båtresandet (2022 = 0,5% = 125 båtresor) 

• SDF/Ombud fördelar sedan ut till sina föreningar

• Gäller för personbiljett, fordon + släp

• RF-SISU Gotland omfördelar kvarvarande medel sent på hösten



SDF-bidrag
Handläggare: Bo Johansson RF-SISU Gotland

50% av det Verksamhetsstöd RF-SISU får från Region Gotland går till SDF/Ombudsidrotterna

Detta fördelas utifrån:

Antal LOK-stödssammankomster (47,5%) & Antal Utbildningstimmar (47,5%) året innan

Resterande 5% går till de idrotter som har ett förbund/SDF på ön

Utbetalas till alla SDF 1 mars (prel belopp) och 15 juni (slutgiltigt belopp)

Ombudsidrotternas medel handhas av RF-SISU och delas ut löpande efter Ombudets önskemål



Utvecklingsresurs genom folkbildning

VERKSAMHETSFORMER

Lärgrupp minst 3 utbildningstimmar, 3-15 deltagare

Kurs minst 3 utbildningstimmar, minst 3 deltagare

Process minst 3 utbildningstimmar, minst 3 deltagare

Föreläsning minst 30 minuter, minst 5 deltagare och en föreläsare

Kultur minst 30 minuter, minst 5 deltagare

RESURSANVÄNDNING

Folkbildningsresursen skapar förutsättningar och möjliggör för studier och att

resursen används för föreningens folkbildningsplan för följande 

resursområden:



Utvecklingsresurs genom folkbildning

RESURSANVÄNDNING

* studiematerial

* arvodera lärgruppsledare, kursledare, föreläsare, kulturarbetare och processledare 

* Lokalhyra * Digitala hjälpmedel * Viss förtäring i samband med utbildning/process

Kostnader som inte på ett tydligt sätt hör ihop med genomförandet av 

folkbildningsverksamheten kan inte finansieras av RF-SISU Gotland.

REDOVISNING

Verksamhet som finansieras genom statsbidrag ska löpande redovisas i IOL.

Deltagarnärvaro i verksamhetsformerna lärgrupp, kurs och process ska dokumenteras 

vid varje sammankomst där datum, tid och antal utbildningstimmar ska framgå.



Återstartsstöd specialidrottsförbund

Specialidrottsförbunden har haft möjlighet att söka medel för Återstart via RF

• Specialidrottsförbunden har lämnat in planer och vissa har fördelat ut medel 

till sina SDF, andra har behållit huvuddelen på sitt SF medans flera har 

öppnat upp möjligheten för föreningarna att söka Återstartsmedel via sitt 

Specialidrottsförbund. 

• Kolla ert Specialidrottsförbunds hemsida vad som gäller för er. 

• Ta hjälp och stöd av er Idrottskonsulent på RF-SISU Gotland!



Swedbank genom Sparbanksstiftelsen Alfa
Handläggare: Anna Samelius och Janne Christoffersson, RF-SISU Gotland

Stödet prioriterar stöd inom tre områden:

1. Föreningsägda anläggningar

✓ Stöd till renoveringsprojekt

✓ Stöd till energi- och miljöprojekt

2. Unga ledare

Utveckla era unga ledare i föreningen. Kan vara utbildningar men även att stärka 

ungdomsdelaktigheten i föreningen

3. Material som möjliggör utvecklingsresan ”Ny syn på träning och tävling”. 

Hur ni som förening kan utveckla former och strukturer för träning och tävling som 

passar barn och ungdomar

Budget: 50 000 kr



Swedbank genom Sparbanksstiftelsen Alfa

Ta gärna kontakt med din idrottskonsulent för stöd till er ansökan.

Ansökningsblankett och Redovisningsblankett finns på RF-SISU Gotlands hemsida

Bidrag och stöd – Ekonomiskt stöd

Sista ansökningsdag 30 april

Besked i mitten av maj.


