Vi har ställt om snabbt!
Samordning av RF-SISU distriktens verksamhet under coronapandemin
Coronapandemin påverkar oss alla. Den
svenska idrottsrörelsen är inget undantag. RF-SISU distrikten har på många
håll snabbt ställt om och arbetat hårt
för att ge idrottsföreningar och SDF det
stöd som efterfrågats då nya behov har
uppstått med kort varsel.
Coronapandemin har tydligt visat på behovet av
ett ännu mer samordnat, likvärdigt och relevant
stöd över hela landet – för att tydliggöra, stärka
och effektivisera vårt stöd till kedjan IF-SDF-SF.
RF/SISU har därför intensifierat detta arbete, och
vi tar avstamp i allt bra som redan görs. Tillsammans utvecklar och samordnar vi oss över hela
landet. Målet är att ge idrottsföreningarna bästa
tänkbara stöd i den krissituation som coronapandemin innebär.
Arbetet rivstartade i april 2020 och pågår tills vidare genom krisen. Särskilt tillsatta arbetsgrupper
jobbar med aktiviteter som genomförs både här
och nu och med ett mer långsiktigt perspektiv.

Fyra fokusområden

Följande fyra områden är prioriterade i samordningen av RF-SISU distriktens verksamhet:
1. Digital folkbildning
Arbetet går ut på att utveckla och stärka den
digitala folkbildningen. Att samtliga distrikt ska ha
kompetens inom området och erbjuda ett likvärdigt upplägg. Tre specifika utvecklingsområden
har identifierats:
- Det digitala föreningsbesöket och den digitala
lärgruppen.
- Samverkan mellan distrikt för att digitala

f öreläsningar och kurser ska bli tillgängliga över
hela landet.
- Digital och pedagogisk kompetensutveckling för
medarbetare och lärgruppsledare.
2. Digitala årsmöten för SDF och IF
Målet är att ta fram ett likvärdigt stöd till självhjälp
för föreningar och SDF. Följande tekniska hjälpmedel kommer att användas: Teams, Zoom, Easymeet och Mentimeter. Vägledning finns på plats,
för föreningar och SDF på www.rf.se.
3. Inkludering och idrottssvaga områden/
kommuner
En inventering och uppföljning av pågående och
planerad verksamhet inom området inkludering
och idrottssvaga områden genomfördes under
våren. Det var viktigt att tillsammans säkerställa
genomförandet av inplanerade sommaraktiviteter
på ett säkert och anpassat sätt, och motsvarande
för årets inplanerade träffar och mötesplatser.
Nätverket för distriktens koordinatorer och övriga
inblandade har stärkts, kompetensutvecklats och
säkrat informationsdelning till relevanta grupper i
samverkan med andra organisationer och myndigheter.
4. Intressepolitik och påverkansarbete i relation
till kommuner och regioner
Arbetet ska leda till ett ökat utbyte mellan RF-SISU
distrikt och RF. Målet är att säkerställa ett liknande
basarbete med påverkans- och mediearbete med
rätt stöd och insatser från RF.
Ett aktivt och gemensamt påverkansarbete gentemot regioner och kommuner genomförs för att få
ytterligare stöd i samband med regeringens stödpaket. Pandemin har krävt en intensiv samverkan
för att i realtid kraftfullt samordna och hantera
dess direkta konsekvenser för idrottsrörelsen.

