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1. Projektstöd SF Verksamhetsinriktning
2020 - 2021
1.1

Inledning

Regeringen har enligt förordningen (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet
överlämnat uppgiften att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till
idrottsverksamhet till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Med stöd av förordningen har
Riksidrottsstyrelsen (RS) den 18 juni 2019 fastställt följande riktlinjer avseende
projektstöd riktat mot specialidrottsförbund (SF). Riktlinjerna gäller fr.o.m. den 19 juni
2019.

1.2

Stödberättigat förbund

Medlemsförbund i RF som har fullföljt sina åliggande enligt 11 kap. 4 § RF:s stadgar
under föregående år samt redovisat tidigare beviljade ekonomiska stöd och uppgifter.
Därutöver måste medlemsförbund inneha medlemskap både 2020 och 2021 samt
inkommit med en plan för sin verksamhet (förbundsutvecklingsplan)

1.3

Beslut

RS fattar ett preliminärt beslut om stöd den 22 oktober 2019. Beslutet fastställs för
2020 vid RS-mötet i januari 2020 efter att regleringsbrevet för budgetåret 2020 blivit
känt.
Beslutet innehåller beslutad summa för 2020 samt preliminär summa för 2021 under
förutsättning att projekttiden är tvåårig. I annat fall enbart beslut för 2020.

1.4

Syfte och mål med stödet

Att möjliggöra för SF att utveckla sin verksamhet för att nå målen i Strategi 2025
utifrån gällande verksamhetsinriktning.
Målsättningen är att
•
•

•

Idrottsföreningar har antagit nya former i enlighet med
utvecklingsresan den moderna föreningen.
SF har utvecklat nya strukturer och former för träning och tävling för
ungdomar i enlighet med utvecklingsresan ny syn på träning och
tävling.
Idrottsrörelsen i högre grad än tidigare lever upp till idrottsrörelsens
värdegrund gällande trygg idrott
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Sökbara områden och tid

Tre områden är möjligt att söka inom. SF får söka för mer än ett projekt och de söks för
två år.
Skapa möjligheter att undersöka, testa och utveckla attraktiva former att organisera
idrott i förening som engagerar framtidens föreningsmänniska. Det handlar om att
skapa attraktiva former för engagemang, medlemskap och demokratiska
processer.
Erbjuda nya former för träningar och tävlingar för ungdomar. Det handlar om
att de nya formerna på ett bättre sätt än tidigare tar hänsyn till de förändringar som
ungdomar går igenom, är anpassade utifrån utvecklingsnivå, är roliga och tillgängliga
och inkluderar för så många som möjligt.
Ge möjlighet till kompetenshöjning och utveckling av SF förebyggande arbete för att
skapa en trygg idrott samt att arbeta fram arbetssätt för hur SF ska agera reaktivt –
när något allvarligt händer.

1.6

Kriterier för stödet

Bedömning sker enligt nedan
Syfte och relevans
•
•
•

Projektets relevans i förhållande till sökt område.
Projektets relevans i förhållande till SF:s plan för sin verksamhet
(förbundsutvecklingsplan)
Både män och kvinnor ingår i projekt- eller arbetsgrupper

Kvalitet
•
•
•

Projektets syfte, mål, aktiviteter, förväntade resultat och budget
hänger ihop på ett trovärdigt sätt.
Alla projektets faser är väl beskrivna och kvalitativa (förberedelse,
genomförande, uppföljning, utvärdering).
Projektet är skäligt utifrån kostnadssynpunkt.
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Resultat och utfall
•
•

1.7

Det förväntade resultatet och utfallet av projektet är relevant på
organisationsnivå.
Projektresultaten kommer att tas tillvara inom organisationen på ett
strukturerat sätt.

Storlek på stödet

RS beslutar årligen hur mycket pengar som är tillgängligt för projektstöd inom
verksamhetsinriktning 2020 – 2021. Då resurserna är ändliga kommer RS att behöva
prioritera mellan sökande.

1.8

Ansökan

Ansökan om projektstöd görs i IdrottOnline senast 15 september 2019 för perioden
2020–2021.

1.9

För sent inkommen ansökan

Ansökan ska skickas in senast 15 september 2019. För sent inkommen ansökan kan
behandlas om RF anser att förseningen beror på ursäktande omständigheter.

1.10 Utbetalning
För SF som erhåller stöd för projekt sker utbetalning fyra gånger per år, en gång i
kvartalet. Utbetalning sker till SF:s plus- eller bankgirokonto.

1.11 Återbetalning
Om mottagare av projektstöd inte fullgör sina förpliktelser gentemot RF, inte följer sin
projektplan eller bryter mot andra villkor för stödet, äger RF rätt att besluta om
återbetalning av stödet eller del därav.

1.12 Överklagande
RF:s beslut enligt dessa bestämmelser får inte överklagas.
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1.13 Redovisning av erhållet stöd
Stödmottagaren är skyldig att rapportera utvecklingen av projektet inför kommande år.
Detta görs senast 1 september varje år stödet ges.
En slutrapport av projektet görs senast 1 mars året efter stödet tagit slut. En
beskrivning av hur projektet har fortlöpt och om det har gått i enlighet med plan samt
eventuella avvikelser från plan ska redovisas i slutrapporten. Detta görs i IdrottOnline.

1.14 Förvaltningslagen
Enligt 13 § förordningen om statsbidrag för idrottsverksamhet gäller vid handläggning
av ärenden enligt dessa riktlinjer följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900)
– 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
– 10 § om partsinsyn,
– 16–18 §§ om jäv, 5 – 23 § om utredningsansvaret,
– 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
– 25 § om kommunikation,
– 31 § om dokumentation av beslut,
– 32 § om motivering av beslut, och
– 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går
till.
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