Program 24 september
10.00
10.30
11.00
12.00
13.00
13.45
14.15
14.45
16.30
17.00
19.00

Inledning
Aktuellt i Idrottslyftet hösten 2019
Nya ekonomiska stöd 2020 och framåt
Lunch
Delrapportering + Strategirådets utvärdering
Anläggningsfrågor
Fika
Diskussion med fokus på samverkan mellan SF och
DF/SISU-d
Dagen avslutas
Fysisk aktivitet
Middag i Mästarvillan

Program 25 september
08.30
08.45
09.45
10.15

11.45
12.45
13.00
15.00

Inledning
Barnkonventionen blir lag – vad innebär det för idrottsrörelsen?
Fika
Trygg idrott med fokus på SF:s och distriktens roll samt
information om hantering av registerutdrag
Lunch
Erfarenhetsutbyte mellan SF (Olympia)
Erfarenhetsutbyte mellan distrikt (Aten)
Dagen avslutas, eftermiddagsfika serveras

Aktuellt i
Idrottslyftet

Omfördelning av medel
• Önskemål om omfördelning av medel ska vara insända till
lena.bjork@rfsisu.se senast 30 september
• Önskemålet ska innehålla uppgift om följande:
➢ Hur mycket medel vill ni omfördela?
➢ Hur ska omfördelningen göras? Från föreningsstöd till utvecklingsstöd eller från
utvecklingsstöd till föreningsstöd?
➢Hur kommer det sig att er ursprungliga fördelning för 2019 måste justeras?
➢Till vad ska omfördelade medel nyttjas?

• Beslut fattas i början av oktober och verkställs i samband med
utvecklingsstödets sista kvartalsutbetalning.

Delrapport 2019
• Fylls i via Idrottsmedelapplikationen (rapportera).
• Skicka in delrapporten senast 15 oktober 2019.
• Frågor och mall för ifyllande har skickats ut via e-post

• Jonnie kommer att gå igenom delrapporten under
eftermiddagen.

Äldre Idrottslyft
• Uppgift förmedlad till SF och DF den 20 juni 2019
• Uppgiften ska vara slutförd senast den 15 november 2019 och
består av följande moment…...

Äldre Idrottslyft – att göra!
1.

Gå igenom alla ärenden som har status ”Återrapporten är inskickad” eller
”Återrapporten har kompletterats” och godkänn återrapporten i de ärenden där ni
upplever att allt är OK.

2.

Meddela RF (lena.bjork@rfsisu.se) hur många ärenden ni har som fortsatt är öppna,
vilket innebär att de har någon av följande statusar:
- Ansökan med förbehåll har accepterats och är därmed godkänd
- Godkänd ansökan
- Återrapporten är inskickad
- Återrapporten kräver komplettering
- Återrapporten har kompletterats

3.

Har ditt förbund totalt mer än 50 öppna ärenden i "Äldre Idrottslyft" önskar RF även
svar på följande frågor:
- Hur kommer det sig att ni fortsatt har så många gamla ärenden öppna?
- Hur stor andel av dessa ärenden uppskattar ni är genomförda i enlighet med ansökan? Vad grundar ni denna
bedömning på?
- Hur arbetar ni för att säkerställa att ärenden i ”nya” Idrottsmedelapplikationen följs upp och avslutas inom rimlig
tid?

Återstående träffar hösten 2019
• 13/14 november – Träff för DF om delrapportering mm.

• 18/20 november – Träff för SF om delrapportering mm.

Mer information och anmälningslänk finns här:
https://www.rf.se/bidragochstod/Idrottslyftet/motesplatser/

Att tänka på inför och efter
årets slut
• 31 december är sista dag för att godkänna ansökningar och skapa
utbetalningar i Idrottsmedelapplikationen.
• De medel som därefter finns kvar i Idrottsmedelapplikationen går
tillbaka till RF.
• Även förbundets kvarvarande utvecklingsstöd går tillbaka till RF
(regleras i samband med slutrapport som ska vara insänd senast
15 mars, avvakta beslutsbrev innan medel återbetalas).
• Innan förbundet gör sin slutrapport till RF ska föreningarnas
återrapporter hanteras, vilket innebär att de bör vara er tillhanda
senast 28 februari.

Att tänka på inför och efter
årets slut
• Om förbundet upptäcker att föreningar inte genomfört sina
satsningar enligt plan ska medel krävas tillbaka. Föreningen
återbetalar sina medel direkt till RF (ytterligare instruktion finns i
”Idrottslyftets ABC”)
• Om återbetalningar inkommer till RF under 2019 läggs aktuellt
belopp in i förbundets budget i Idrottsmedelapplikationen och kan
således fördelas till nya satsningar under innevarande år.

• De återbetalningar som inkommer under 2020 läggs inte in i
förbundets budget, då vi går in i ett nytt stödsystem.
• De återbetalningar som inkommer under 2020 samt kvarvarande
medel från IL 2019 kommer att nyttjas till ändamål inom barn- och
ungdomsområdet (mest troligt fördelas medlen ut enligt gällande
fördelningsnyckel inför 2021)

