Nya ekonomiska stöden
kopplade till barn- och
ungdomsidrott

RF-stämman 2017
att uppdra till RS att genomföra en översyn av
samtliga stöd i nära samverkan med SF, och

att uppdra till RS att till RF-stämman 2019
återkomma med ett förslag till beslut om ramar
och principer för ekonomiskt stöd till IF,
distrikt, SF och övriga organisationer på
nationell nivå.

Övergripande
• 2-åriga beslut för SF och DF
• Övergångsregler för 2020-2021
• Fortsatt dialog med SF och DF 2020-2021 under
övergångsperioden
• Eventuella nya stöd införlivas i samma struktur
• Samtliga stöd ska genomgå jämställdhetsanalyser
under perioden

RF-stämman 2019 beslutade om ramar
och principer
Ramar och principer som berör barn och ungdom:

• Fyra olika verksamhetsstöd ska införas för följande områden; Elitidrott, barn- och ungdomsidrott,
vuxenidrott och paraidrott.
• Verksamhetsstöd ska ges till DF för att understödja SF:s och IF:s arbete med Strategi 2025 fram
till 2025 där RS beslutar i tvåårsintervaller.
• Regelbunden dokumenterad idrottsverksamhet för barn och ungdomar, oavsett aktivitetsform,
ska ges möjlighet att erhålla stöd.
• Utveckling av ungdomsidrotten ska ha ett särskilt fokus i projektstöd till IF.
• Stödet till barn och ungdomsidrotten ska stimulera verksamhet som ger möjlighet till allsidig
idrottsutveckling där tävlingen utvecklar individens färdighetsnivå.
• Ett riktat verksamhets- och/eller projektstöd ska införas för att utjämna socioekonomiska klyftor för
ökat deltagande i idrottsrörelsen.
• IF ska erbjudas möjligheteten att söka projektstöd för att skapa förutsättningar för mer och bättre
idrott.
• Inom ramen för stödet till barn- och ungdomsidrott ska det fortsatt ges pengar för
”strukturomvandling” 2020 - 2021.

Från RF-stämmans beslut till regelverk
• Beslutat om regelverk för SF:s projektstöd på styrelsens
möte i juni
• Genomfört 7 dialogträffar med SF omfattande nära 200
deltagare och 66 SF.
• Genomfört 2 dialogträffar med samtliga 19 distrikt.

• Stämt av mål, syfte, villkor och parametrar för de olika
stöden. Inkomna synpunkter beaktade i föreliggande
förslag till regelverk.
• Ett 20 tal enskilda sittningar med SF och distrikt.
• Daglig telefonsupport och stöd från början av augusti till
15/9.
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• Som tidigare
• 80 MSEK

• Ny syn på träning och
tävling – ungdomar
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• Tidigare IL
utvecklingsstöd
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Barn- och ungdomsidrott

• Tidigare IL föreningsstöd
• 180 MSEK+
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Verksamhetsstöd SF barn och ungdom
Syfte och mål

Att ge SF förutsättningar att
utveckla sin barn- och
ungdomsidrott.
Att ge SF förutsättningar att leda
och stödja föreningarnas
verksamhet.
Att SF genomfört strukturella åtgärder kring tävlingsoch träningsverksamheten för att behålla och
attrahera fler barn och ungdomar till idrotten.
Att 75 procent av de föreningar som bedriver barnoch ungdomsverksamhet har tagit del av förbundets
ledning och stöd.

Villkor

• Utöver grundläggande villkor
• Förbundet måste ha minst 15
föreningar som bevisligen bedriver
kontinuerlig (+10 sammankomster
per förening) barn- och
ungdomsidrottsverksamhet.
• Därutöver måste varje SF inkommit
med en plan för sin verksamhet
(förbundsutvecklingsplan).

Parametrar
SF som uppfyller villkoren erhåller x kr i
grundbelopp. Därutöver erhåller dessa ett
rörligt stöd baserat på tre parametrar:
• Genomsnitt av antal LOK-föreningar som
redovisat mer än 100 deltagartillfällen
föregående år och året dessförinnan (xx%)
• Genomsnitt av antal aktiviteter
föregående år och året dessförinnan (xx%)
• Genomsnitt av antal aktiv i idrott 7 - 25 år
föregående år och året dessförinnan (xx%)
• Kvalitativ bedömning av SF:s
förbundsutvecklingsplan (från 2022 och
framåt) (xx%)

Verksamhetsstöd Strategi 2025
Syfte

Mål

Att ge DF förutsättningar att stödja
SF:s utvecklingsarbete inom barnoch ungdomsidrott.

• 70 % av SF upplever att DF:s
arbete utvecklar deras IF i
linje med förbundets
utvecklingsplan.

Att ge DF förutsättningar att leda
och stödja föreningarnas
verksamhet.
Att ge DF förutsättningar att verka
för idrottens utveckling utifrån ett
regionalt/lokalt perspektiv.

• Att 50% av de föreningar som
bedriver barn- och
ungdomsverksamhet har tagit
del av DF:s ledning och stöd.

Villkor

• Samtliga distrikt ska erhålla
verksamhetsstöd

• Inlämnad distriktsplan

Verksamhetsstöd Strategi 2025
Parametrar

Varje DF erhåller x kr i grundbelopp. Utöver detta erhåller varje DF ett rörligt
stöd baserat på fyra parametrar:
• Genomsnitt av antal LOK-föreningar föregående år och året dessförinnan
avrundat till närmaste 100-tal (xx%)

• Genomsnitt av antal aktiviteter föregående år och året dessförinnan (xx%)
• Genomsnitt av antal aktiv i idrott 7-25 år föregående år och året
dessförinnan avrundat till närmaste 10 000-tal. (xx%)

• Regionala utmaningar beskrivna i plan (från 2022, xx%)

Projektstöd IF barn och ungdom
Syfte och mål

Villkor

Syfte
Att skapa förutsättningar för IF att
utveckla sin barn- och ungdomsidrott i
enlighet med Strategi 2025.

• IF som bedriver dokumenterad barn- och
ungdomsverksamhet i enlighet med RF:s anvisningar
för barn och ungdomsidrott.

Mål:

• IF måste ansöka om stödet.

- Att stärka idrotten i idrottssvaga
områden.
- Att få fler ungdomar att stanna kvar i
den organiserade idrotten.
- Att IF har utbildade barn- och
ungdomsledare

Fördelning av Projektstöd IF
barn- och ungdomsidrott
Villkor för att få fördela
De SF som har minst 15 föreningar som bevisligen bedriver
kontinuerlig (+10 sammankomster per förening) barn- och
ungdomsidrottsverksamhet samt inkommer med en plan för
sin verksamhet.

• Parametrar för summa att fördela
Genomsnitt av antal LOK-föreningar som redovisat mer än 100
deltagartillfällen föregående år och året dessförinnan (xx%)
• Genomsnitt av antal aktiviteter föregående år och året
dessförinnan (xx%)
• Genomsnitt av antal aktiv i idrott 7 - 25 år föregående år och året
dessförinnan (xx%)

Verksamhetsstöd IF barn och ungdom
Syfte och mål

Villkor

Syfte:
Att skapa förutsättningar för IF att
bedriva barn- och
ungdomsverksamhet.
(4§ punkt 1,2,4 och 5 i förordningen)

Inget specifikt mål angivet

• IF som bedriver dokumenterad
barn- och ungdomsverksamhet i
enlighet med RF:s anvisningar för
barn och ungdomsidrott.
• IF måste ansöka om stödet.
• Digital närvaroregistrering (från
1/7 2020)

Parametrar för verksamhetsstöd IF

Förslag på parametrar som kan nyttjas:
Av stödet används 50 MSEK (4’-5000 kr) till ett basstöd i
relation till omfattning för alla IF som uppfyller villkoren.

Därutöver erhåller IF ett rörligt aktivitetsstöd stöd baserat
på dagens parametrar samt med följande tillägg:
• En bidragsberättigad deltagare är maximalt stödberättigad i en
och samma idrott x antal gånger per vecka.

