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Verksamhetsinriktning 2016-2017
GI och SISU Idrottsutbildarna ska till varje
stämma föreslå en tvåårig verksamhetsinriktning med ekonomiska planer. Verksamhetsinriktningen ger styrelsen ledning för att styra,
leda, prioritera, bilda och utbilda idrottsrörelsen. Verksamhetsinriktningen för 2016-2017
tar sikte på Idrottsrörelsens vision ”Svensk
idrott – världens bästa” och utgår från det
strategidokument som RF-stämman beslutade i maj 2015.
RF-stämman fattade också beslut om en ny

verksamhetsidé för idrottsrörelsen där verksamhetsidén är idrottsrörelsens uppdrag. I
strategidokumentet anges fem övergripande
mål mot 2025 som Svensk idrott strävar efter. De övergripande målen är idrottsrörelsens gemensamma mål och därför har också
vi i distrikten ett indirekt ansvar att leda våra
respektive föreningar och förbund gentemot
dessa. Verksamhetsinriktningen 2016-2017
skrivs i ett gemensamt dokument för GI och
SISU Idrottsutbildarna.

Idrottens verksamhetsidé
Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.

Idrott består av
träning och lek, tävling och uppvisning.
Idrotten ger
fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.
Vi organiserar vår idrott
i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse
förenad i Riksidrottsförbundet.

Vi delar in vår idrott
efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott
avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års
ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för
tonåringar 13-20 år. Med vuxenidrott avser vi
idrott för de som är över 20 år.
I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle
att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande
för verksamheten. Tävling är en del av leken
och ska alltid ske på barnens villkor.
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Utmaningar 2016/2017

Gotländsk idrott
Gotlands Idrottsförbund har som stödorganisation till sina 185 medlemsföreningar, fördelat
på 48 idrotter, en betydande del i ett varierat
fritidsutbud. Varje år genomförs över 32.000
sammankomster och nästan 300.000 deltagartillfällen i åldern 7-20 år. Idrottens spridning är
från Fårö i norr till Burgsvik i söder, och sedan
fördelat i nästan varje socken. 114 av våra 185
föreningar erbjuder aktiviteter för barn och
ungdomar.
Via idrottens studieförbund, SISU Idrottsutbildarna, genomförs all ledarutbildning inom den
gotländska idrotten och även idrottens generella barn och ungdomsledarutbildningar Plattformen samt Grundtränarutbildning (GTU 1).
Gotländsk idrott ska ha en attraktiv verksamhet där barn, unga, vuxna och äldre kan och
vill träna och tävla i förening 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, träna eller tävla. Ledorden är:
så många som möjligt, så länge som möjligt i
så bra verksamhet som möjligt. För att uppnå
detta så behöver föreningsmiljön vara utvecklande och glädjefylld.
Alla oavsett bakgrund, sociala eller ekonomiska
förutsättningar ska känna gemenskap i föreningen. För att fler ska vilja vara med behöver
idrottsrörelsen också utveckla nya tränings och
tävlingsformer som efterfrågas och tillgången
till anläggningar behöver säkerställas. En stor
del av föreningsledarnas tid och före-ningens
resurser går idag åt till att underhålla idrottsanläggningar.

Vi har som stödorganisation ett ansvar att bibehålla det engagemang som 3500 ideellt arbetande ledare genomför årligen. Idrotten på
Gotland är beredd att ta ett extra ansvar för att
hjälpa våra nysvenskar att hitta en plats i det
gotländska samhället via den lokala idrottsföreningen. Arbetet med attityder och värderingar är en förutsättning för att detta ska bli
framgångsrikt. Via SISU Idrottsutbildarna så
genomför vi kontinuerligt diskussioner om allas
rätt att vara med, oavsett kön, sexuell läggning
religionstillhörighet, bakgrund eller ambition.
Detta genomförs kontinuerligt i ledarutbildningar och föreningsutvecklingsprocesser.
Gotländsk idrott finns representerade i ett 20tal råd, partnerskap och nätverk på ön. Allt
ifrån att säkerställa goda förutsättningar för
våra idrottares resande till att utveckla en av
våra viktigaste näringar, besöksnäringen. Men
även vårt engagemang för landsbygdsutveckling och god tillgänglighet till idrottsmiljöer är
viktiga.
Vårt jobb med att skapa förutsättningar för
ungdomar som vill utvecklas i sitt idrottande
har medfört att nästan 100 ungdomar deltar i
NIU( Nationell Idrotts Utbildning) och LIU (Lokal
Idrotts Utbildning) och sedan 25 år tillbaka har
vi gett ungdomar möjlighet att kombinera studier med idrottsledarskap på gymnasiet.
Den gotländska idrottsrörelsens förmåga att ta
samhällsansvar visar sig även via våra arbetsmarknadsprojekt där det senaste projektet
PIGG redan har genererat deltagare till arbetsmarknaden men också flertalet individer som
stärkts i sin framtidstro och självkänsla.
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Livslångt idrottande

Övergripande mål
Gotländsk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att
idrotta i förening under hela livet.
Gotländsk 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.
För att uppnå detta behöver föreningsmiljön
vara utvecklande och glädjefylld. Alla oavsett
bakgrund, sociala eller ekonomiska förutsättningar, ska känna gemenskap i föreningen.
Barn- och ungdomsidrotten ska bedrivas i en-

lighet med idrottsrörelsens idéprogram Idrotten vill. För att fler ska vilja vara med behöver
idrottsrörelsen också utveckla nya träningsoch tävlingsformer som efterfrågas. Även tillgången till anläggningar behöver öka. Detta
sammantaget ger goda förutsättningar för att
fler kommer att idrotta i föreningar i framtiden
på såväl, barn -ungdoms och motionsnivå och
detta leder också till en elitidrott av hög klass.
Våra ledord är:
- så många som möjligt, så länge som möjligt
i så bra verksamhet som möjligt

Modellen visar förändring av synsätt för rekrytering inom idrotten där den gamla
modellen bygger på rekrytera många barn så ger det en större spets (triangeltänk).
Den nya modellen är att föreningar ska erbjuda idrott med stor bredd där alla är
välkomna oavsett ålder, förmåga eller ambitionsnivå (rektangeltänk).
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Gotländsk idrott ska under 2016-2017:

Arbetet ska resultera i att:

• medverkat till att utveckla nya träningsoch tävlingsformer med ökad flexibilitet för
olika åldrar.

• 39 % av Gotlands befolkning ska vara ”aktiv
i idrott” en idrottsförening.
• minst 1000 personer har medverkat i
prova-på verksamhet.
• minst 500 ledare och tränare har genomfört utbildningar i ökad mångfald och jämställdhet.
• minst 5000 unika personer deltagit i utbildning eller utvecklingsinsatser.
• fler föreningar bedriver sin verksamhet uti
från ett rektangelperspektiv istället för ett
triangelperspektiv.

• förbättrat förutsättningar och vidareutvecklat metoder för att engagera nya
grupper.
• intensifierat arbetet för att jobba med
mångfald och jämställdhet.
GI och SISU Idrottsutbildarnas långsiktiga mål
2016-2017
GI och SISU Idrottsutbildarna genomför dialoger med samtliga SDF/kontaktidrotter och
identifierar utifrån deras behov insatser för
att stödja utvecklingen mot idrott hela livet.
Samverkan och regelbundna träffar genomförs
också med länsstyrelse och region avseende
förutsättningar för föreningslivet inkluderat
tillgången till anläggningar och idrottsmiljöer.
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Gotländsk idrott ska nå fler
idrottsliga framgångar nationellt
och internationellt

Övergripande mål
Gotland som idrottsdistrikt har ett omfattande internationellt utbyte. Som en av 24 medlemsöar i IGA (Island Games Association) deltar
vi och arrangerar kommande Island Games. I
samverkan med Region Gotland företräder vi
och samordnar idrotten i det internationella
ungdomsutbytet B7 games. Dessa två nätverk
skapar möjlighet för en internationell representation, stärkt internationell konkurrenskraft
och möjlighet att stärka Gotländsk idrott som
evenemangsarrangör.
Vi har även via mångårig erfarenhet tagit del i
att formalisera och utveckla internationellt utbyte med flera europeiska ungdomsorganisationer. Vår betydelse för besöks-näringen gör
att vi fortsätter att satsa mot att Gotland blir
en exportmogen destination för internationella
idrottsmöten.
Elitidrotten är en liten men viktig och engagerande del av den gotländska idrotten. Med utgångspunkten i en sammanhållen idrott binds
elitidrotten ihop med såväl barn- som ungdom
och breddinriktad idrott.
Gotländsk idrott ska under 2016-2017:
• stärkt sitt internationella utbyte.
• stärkt sin internationella representation.
• stärkt arbetet med det gotländska idrottsgymnasiet.
• stärkt Gotlandsidrottens goda renommé
som evenemangsarrangör.

GI och SISU Idrottsutbildarnas långsiktiga mål
2016-2017
GI och SISU Idrottsutbildarna bidrar till att utveckla Gotland som en exportmogen destination för internationella idrottsmöten. Via arrangörskapet av NatWest Island Games utbildar
vi funktionärer och arvet från spelen är fler och
bättre idrottsmiljöer. Gotländsk idrott ska ta
ansvar och vår ambition är att vi representerar
den svenska idrottsrörelsen i våra internationella nätverk. Gotländsk idrott har en tydlig och
väl fungerande struktur för vår samverkan med
skolorna på Gotland via rekrytering i grundskolan, elitförberedande och breddaktiviteter på
gymnasiet och eftergymnasial utbildning.
Arbetet ska resultera i att:
• gotländsk idrott ska erhålla minst två miljoner i stöd till att utveckla elitidrott och internationella evenemang.
• 70 arrangemang genomförs via Idrottens Ö
och tio av dessa är internationella.
• 100 ungdomar ges möjlighet att kombinera
studier med elitförberedande idrott.

.
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Idrottens värdegrund är vår styrka

Övergripande mål
Alla inom idrotten lever och leder enligt
Svensk idrotts värdegrund:
•
•
•
•

Glädje och gemenskap
Demokrati och delaktighet
Allas rätt att vara med
Rent spel

Värdegrunden ska vara integrerad i den dagliga verksamheten, samt i ledarutbildning och
föreningsutveckling, så att det värderingsbaserade ledarskapet blir en självklarhet. Det
gör att idrottsrörelsen får en bättre verksamhet och att Svensk idrotts varumärke stärks.
Idrottsrörelsen ska utveckla metoder och förhållningssätt för hur vi agerar när någon inte
bedriver verksamhet i enlighet med värdegrunden.

Gotländsk idrott ska under 2016-2017:
• arbetat aktivt i SDF/IF med att integrera
idrottens värdegrund.
• kommunicerat idrottens värdegrund vid
kurser och föreläsningar arrangerade av
SISU Idrottsutbildarna samt utvecklat
metoder och förhållningssätt för att agera
när den inte följs .
GI och SISU Idrottsutbildarnas långsiktiga mål
2016-2017
GI och SISU genomför utvecklingsdialoger
med SDF och IF där anvisningarna för barnoch ungdomsidrott tillsammans med idrottens
värdegrund utgör en viktig del. Återkommande följs de upp hur SDF och IF lever och leder
med värdegrunden som utgångspunkt.
Arbetet ska resultera i att:
• minst 30 föreningar genomför ett värdegrundsarbete under 2016.
• andelen föreningar som genomfört ett
värdegrundsarbete ska öka med minst
10 % årligen.
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Idrott i förening
Övergripande mål
Gotländsk idrott ska utveckla möjligheten att
engagera sig inom föreningsidrotten i mera
flexibela former. Förutsättningarna för att engagera sig i en förening som ledare behöver
kartläggas och förenklas utifrån dagens krav
och villkor. Föreningskunskapen ska stärkas
och en fortsatt diskussion om medlemskapet,
idrottsrörelsens särart och samverkan med andra aktörer behöver föras.

GI och SISU Idrottsutbildarnas långsiktiga mål
2016-2017

Gotländsk idrott ska under 2016-2017:

• föreningarnas förutsättningar kartläggs och analyseras, vilket leder till att det
ges förslag på åtgärder som kan förenkla
för föreningen och de ideella ledarna.
• medlemsdemokratin ska stärkas
genom att minst 2000 deltagare årligen
deltar i föreningsutveckling och/eller utbildning i föreningskunskap.
• ett nytt system för bidrag till föreningsdrivna anläggningar ska vara utarbetat.
• fördelat medel till 8-10 anläggningsprojekt
årligen.

• vidareutveckla möjligheten att engagera
sig inom föreningsidrotten i nya former.
• föreningar kan erbjuda idrott med stor
bredd där alla är välkomna oavsett ålder,
förmåga eller ambitionsnivå.
• vidareutveckla samarbetet med andra
aktörer för att behålla deltagarna inom
idrotten.
• genomföra utvecklingsprojekt med fokus
på anläggnings- och verksamhetsutveckling
i ett antal föreningar.
• utveckla digitaliseringen hos alla föreningar kring bland annat kommunikation
och redovisning.

GI och SISU Idrottsutbildarna stödjer föreningar
som vill utveckla sin organisation och verksamhet så att befolkningen väljer att idrotta i förening hela livet.
Arbetet ska resultera i att:
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Idrotten gör Gotland starkare
Övergripande mål
Gotländsk idrott ska utvecklas inom de föregående strategiska områdena och effekten av ett
lyckat förändringsarbete 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, samt som en mötesplats för bland
annat integration. Idrottsrörelsen behöver utveckla metoder för att stärka den gemensamma opinions- och påverkanskraften för att få
rimliga resurser och goda förutsättningar för
verksamheten.
Gotländsk idrott ska under 2016-2017:
• stärkt den gemensamma påverkanskraften
för att få rimliga resurser och goda förutsättningar för verksamheten.

GI och SISU Idrottsutbildarnas långsiktiga mål
2016-2017
GI företräder idrottsrörelsen för att få goda
förutsättningar och ett starkt regionalt stöd.
Det bidrar till att GI på ett trovärdigt sätt kan
argumentera kring idrottens samhällsnytta, för
fortsatt självständighet, ökade resurser och
förbättrade förutsättningar. Det avgörande är
att idrottsrörelsen bedriver verksamheten i enlighet med den gemensamma värdegrunden
och i linje med de gemensamma målen. SISU
Idrottsutbildarnas stöd regionalt, med att stärka folkhälsa, demokrati och bildning, ska vara
på samma nivå som övriga studieförbund.
Arbetet ska resultera i att:
• regionala anslaget till SISU Idrottsutbildarna ska vara på samma nivå per utbildningstimme som för de övriga studieförbunden.
• GI:s regionala stöd ska indexuppregleras
med 2% årligen.
• GI/SISU fortsätter vara en ansvarstagande
samhällsaktör i det gotländska samhället
via bland annat arbetsmarknadsprojekt och
integrationsprojekt.
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