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I handen håller du RF-SISU Norrbottens verksamhetsberättelse 
för 2021. Den berättar om hur vi har arbetat under det senaste 
verksamhetsåret. Den innehåller ett axplock av all den 
fantastiska och omfattande verksamhet som bedrivits under 
ännu ett speciellt och utmanande år som präglats av 
coronapandemin. Utan inbördes ordning listar vi nedan några 
saker som vi vill uppmärksamma lite extra.

Ännu ett  
annorlunda år
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Den visar att idrottsföreningar behöver ett omfattande 
stöd i att planera och arbeta för en återstart med 
rekrytering och återrekrytering av aktiva och ledare. 
RF-SISU Norrbottens idrottskonsulenter står redo att 
vara en resurs för idrottsföreningarna i kampen att 
komma tillbaka. Det är en rejäl uppförsbacke, men vi 
kan besegra den tillsammans. 

Minskat lärande påverkar utvecklingen
Även folkbildningsverksamhet i form av lärgrupper, 
kurser, föreläsningar och processarbeten har minskat 
kraftigt under pandemin, ett direkt resultat av att 
människor inte har kunnat mötas på samma sätt som 
normalt. Antalet folkbildningstimmarna har nästa 
halverats jämfört med 2019, före pandemin. Det är 
mycket oroande. En förening som hela tiden har ett 
pågående samtal om frågor som till exempel ledar-
skap, demokratins spelregler, hur man är en bra 
kompis, trygghet, jämlikhet och allas rätt att vara 
med, ökar möjligheterna att medlemmarna mår 
bättre, utvecklas mer och vill stanna kvar längre. 

Flytten från Kronan till Bergnäset
Vårt gamla Idrottens Hus på Kronan i Luleå ska rivas 
och ge plats åt nya bostäder. Under hösten gick 
flyttlasset till Maskinvägen 27 på Bergnäsets 
industriområde. Vårt nya, fina Idrottens Hus nås 
enkelt med lokaltrafikens bussar. Välkommen att 
besöka oss om du är i närheten.

Långsiktigt stöd behövs i återstarten
Det har varit viktigt för oss att ta reda på hur fören-
ingarna mått under pandemin. Under våren genom-
förde vi därför en undersökning som visar att 
merparten av föreningarna har tappat medlemmar, 
försämrat sin ekonomi och känner oro för framtiden. 
I Norrbotten minskade deltagartillfällena för barn 
och unga med 28 %, under våren 2021 jämfört med 
våren 2019. För personer med funktionsnedsättning 
var minskningen alarmerande 73%. 

Undersökningen är ett viktigt underlag för oss att 
använda i mötet med kommuner och beslutsfattare. 

RF-SISU NORRBOTTENS ORDFÖRANDE LEIF NORDSTRÖM 

OCH DISTRIKTSIDROTTSCHEF KATARINA HALVARDSSON

Leif Nordström  

ordförande
Katarina Halvardsson 

distriktsidrottschef



Nu lämnar vi ytterligare ett annorlunda år bakom oss. 
Pandemin har gett oss ett nuläge som vi behöver förhålla oss 
till, men viktigast av allt – VI FÅR INTE TAPPA HOPPET! 
Vi fixar det här tillsammans. Vi vill också rikta ett stort och 
innerligt tack till hela idrottsrörelsen, alla föreningar, 
förbund och ledare som gör fantastiska insatser för den 
norrbottniska idrottsrörelsen. Ni är guld värda!
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Folkbildning ger kunskap och kraft åt människors 
tankar, idéer och vilja att utvecklas. Våra idrotts-
konsulenter kommer gärna ut till din förening där ni 
tillsammans gör en behovsanalys och skräddarsyr 
insatser som hjälper er att få ny kraft.

Ökat antal konflikter i pandemins spår
I år har ovanligt många föreningar sökt stöd och hjälp 
av oss då konflikter uppstått i föreningen.   Under 
pandemin har människor inte mötts som vanligt och 
kittet i föreningen har luckrats upp. Inga samtal vid 
fotbollsplanen, inga samtal när hamburgarna flippas 
på matchdagen och inga medlemsmöten. När 
föreningsmedlemmarna inte samverkar och driver på 
verksamheten tillsammans ökar risken för 
missförstånd, engagemanget minskar och 
föreningens aktiviteter stannar.

Ökat tempo i det intressepolitiska arbetet
Inför valet 2022 har vi höjt tempot i det intressepoli-
tiska arbetet där vi jobbar för att idrottsföreningarna 
ska få mer resurser och bättre förutsättningar. Vi har 
reviderat vår intressepolitiska strategi och tagit fram 
en påverkansplan inför valet 2022, där vi har prio-
riterat tre viktiga frågor:

• Fler och bättre idrottsanläggningar och idrotts- 
miljöer

• Förstärkt stöd till idrottsrörelsen att hantera 
följdverkningar av coronapandemin

• Hållbar och stärkt finansiering för att säkra 
RF-SISU Norrbottens stöd till föreningsidrotten

Framtidsbeslut på Riksidrottsmötet påverkar 
RF-SISU distrikten
Under Riksidrottsmötet i maj fattades flera framtids-
beslut för den svenska idrottsrörelsen. Nya medlems-
förbund välkomnades, nya styrelser valdes och medel 
omfördelades så att specialidrottsförbunden får en 
större andel av statens stöd till idrottsrörelsen. Det 
innebär mindre pengar till RF och RF-SISU distrikten 
och att vissa uppdrag flyttas över till specialidrotts-
förbunden. Mötet tog också beslut om ett nytt 
basuppdrag för RF-SISU distrikten.

För fler nationella och internationella  
evenemang
Norrbotten har stor potential att locka till sig stora 
evenemang. I vårt arbete med regional evenemangs-
samverkan vill vi skapa goda förutsättningar för 
länets idrottsföreningar och förbund att genomföra 
och söka internationella och nationella evenemang. 
Genom att stötta arrangörer vill vi bidra till kvalitets-
höjning inför, under och efter ett evenemang. 
Finnkampen i innebandy i Luleå vintern 2022 är ett 
exempel på ett arrangemang där vi bidragit med 
kompetens till organisationen.

Under året har arbetet med SM-veckan i Piteå i 
mars 2022 involverat flera av RF-SISU Norrbottens 
medarbetare. I nära dialog med Piteå kommun och 
Riksidrottsförbundet har vi deltagit i styrgrupp, 
projektgrupp och i den lokal projektgruppen för 
SM-veckan i Piteå. Vi har haft ett särskilt ansvar för 
SM-veckans mötesplats.



RF-SISU Norrbotten är landets till ytan största RF-SISU 
distrikt. På våra kontor i Luleå, Gällivare, Piteå och Överkalix 
jobbar cirka 20 personer med att stödja distriktets 
idrottsföreningar och specialidrottsdistriktsförbund i olika 
frågor. Vi har två tydliga uppdrag – ett idrottsuppdrag via 
Riksidrottsförbundet och ett folkbildningsuppdrag via SISU 
Idrottsutbildarna.

Vi och våra  
uppdrag
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Vi jobbar med idrott  
och folkbildning

RF-SISU Norrbottens 
styrelse 

RF-SISU Norrbotten är en av Riksidrottsförbundets 
och SISU Idrottsutbildarnas 19 regionala organi-
sationer. Vårt uppdrag är att stödja, företräda, leda 
och samordna idrottsrörelsen i gemensamma frågor 
på regional och lokal nivå. Vi verkar även för och 
bidrar till idrottens utveckling genom folkbildning 
och utbildning i idrottsföreningar och 
specialidrottsdistriktsförbund. 

De båda uppdragen – idrott och folkbildning -  
stärker varandra med sina särarter. RF-SISU 
Norrbotten stödjer den regionala och lokala 
utvecklingen i samverkan med länets idrotts-
föreningar och specialidrottsförbund (SF)/
specialidrottsdistriktsförbund (SDF).

Basuppdrag för RF-SISU distrikten
RF-SISU distriktens basuppdrag är likvärdigt i hela 
landet. Det vi gör ska ligga i linje med basuppdraget 
och idrottsrörelsens gemensamt uppsatta mål. 
För att skapa bra förutsättningar för den norrbott-
niska idrotten ska vi:

• företräda och samordna den regionala och lokala 
idrottsrörelsen

• stödja föreningar i sin utveckling
• erbjuda och genomföra folkbildning
• erbjuda och genomföra idrottsövergripande 

utbildningar och mötesplatser
• vara en resurs till SF:s utveckling av föreningar
• fördela och följa upp ekonomiskt stöd till föreningar 

i linje med idrottsrörelsens mål

Idrottsuppdraget 

är brett och spänner över många områden. Våra 
idrottskonsulenter och övriga medarbetare ger med 
sin kompetens råd och stöd i idrottsrelaterade, 
administrativa och organisatoriska frågor till 
Norrbottens idrottsföreningar, specialidrotts-
distriktsförbund och övriga medlemsorganisationer. 
Det kan exempelvis handla om barn- och ungdoms-
idrott, inkludering, antidoping, anläggningsfrågor, 
jämställdhet och föreningskunskap. De projekt och 
satsningar som vi driver ska leda till en förflyttning 
mot målen i Strategi 2025.  Som Riksidrottsförbun-
dets förlängda arm fördelar vi också idrottsmedel av 
olika slag till idrottsföreningarna i länet; Projektstöd 
IF barn och ungdom, Projektstöd IF inkludering samt 
anläggningsstöd.

För att ge idrottsrörelsen förutsättningar att 
blomstra och utvecklas arbetar RF-SISU Norrbotten 

intressepolitiskt. Vi för fram och bevakar viktiga 
frågor för idrottsrörelsen i den allmänna samhälls- 
debatten och till myndigheter och beslutsfattare.

I folkbildningsuppdraget 

är våra idrottskonsulenter en resurs för idrotts-
föreningars och förbunds medlemmar som vill 
utveckla sig, sin organisation och sin verksamhet. 
Vi skapar förutsättningar för idrottsrörelsens 
utvecklingsarbete, strategier och mål. Tillsammans 
med idrottsföreningarna ringar vi in behoven och 
skräddarsyr därefter utvecklings- och utbildnings-
insatser. Våra idrottskonsulenter är flitigt 
efterfrågade och uppskattade som processledare i 
förändringsarbeten. Folkbildning kan ske på 
hemmaplan i föreningen eller tillsammans med andra 
i det utbud av idrottsövergripande föreläsningar, 
kurser och andra mötesplatser som RF-SISU 
Norrbotten erbjuder. I uppdraget har vi stor nytta av 
SISU Idrottsböckers hela utbud. Som idrottsrörelsens 
förlag samlar de in, förädlar och sprider kunskap med 
hög kvalitet och idrottsnytta via böcker, digitala 
utbildningsmaterial och internet. I februari 2022 
byter SISU Idrottsböcker namn till SISU Förlag.

Kontor på fyra orter i länet
RF-SISU Norrbotten har sitt huvudkontor på 
Idrottens Hus i Luleå. Under hösten 2021 flyttade vi 
från Kronanområdet till Maskinvägen 27 på Bergnä-
sets industriområde. Medarbetare och lokalkontor 
finns också i Piteå, Överkalix och Gällivare. Våra 
idrottskonsulenter gör fysiska och digitala besök i 
idrottsföreningar och förbund över hela länet.

Leif Nordström, ordförande
Carina Winsa, vice ordförande
Amanda Vigren, ledamot (avsagt sig uppdraget under 
mandatperioden)
Harriet Martén, ledamot
Lars-Ola Särkimukka, ledamot
Niklas Olsson Hedenljung, ledamot
Per Åström, ledamot
Sture Wiklund, ledamot
Ulrika Åström, ledamot

Valberedning
Robert Lindström, ordförande
Mattias Strand
Gun-Britt Sandsten

Förtroendevald revisor
Bengt Augustsson
Marie Nilsson Lundberg
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Idrottens 
organisation

Specialidrottsdistrikstsförbund

Specialidrottsförbund

Ca 650 idrottsföreningar i Norrbotten

RF-SISU Norrbotten 

är en av Riksidrotts-

förbundets och SISU 

Idrottsutbildarnas 19 regionala 

organisationer.

Idrottens eget studieförbund

t.ex. Svenska 

Innebandyförbundet

t.ex. Norrbottens Innebandyförbund

Specialidrottsförbund som är medlemmar inom Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna

Akademisk idrott

Amerikansk fotboll

Badminton

Bandy

Bangolf

Baseboll & Softboll

Basket

Biljard

Bilsport

Bordtennis

Boule

Bowling

Boxning

Brottning

Budo & Kampsport

Bågskytte

Casting

Cheerleading

Curling

Cykel

Cricket

Danssport

Dart

Draghundsport

Dragkamp

Dövidrott

Flygsport

Fotboll

Friidrott

Frisbeesport

Fäktning

Golf

Gymnastik

Gång & Vandring

Handboll

Innebandy

Ishockey

Islandshäst

Issegling

Judo

Kanot

Karate

Klättring

Konståkning

Korpen

Motorsport

Mångkamp

Orientering

Padel

Parasport

Ridsport

Rodd

Rugby

Segling

Simidrott

Skateboard

Skidor

Skidskytte

Skolidrott

Skridsko-, kälk- och 

rullidrott

Skyttesport

Sportdykning

Squash

Styrkelyft

Taekwondo

Tennis

Triathlon

Tyngdlyftning

Varpa

Vattenskidor och 

wakeboard

Volleyboll

SISU Idrottsutbildarna 
består även av tre 
medlemsorganisationer: 

Bridgeförbundet
Pistolskytteförbundet
Svenska Livräddningssällskapet
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Så finansieras  
verksamheten

Riksidrottsmötet – 
svensk idrottsrörelsens 
viktigaste möte

Därför ger staten stöd  
till idrottsrörelsen

RF-SISU Norrbotten får ta del av statliga, regionala 
och kommunala stöd. Det statliga stödet fördelas till 
RF-SISU distrikten via Riksidrottsförbundet och 
SISU Idrottsutbildarna.

• Riksidrottsförbundet fördelar stöd till vårt 
basuppdrag samt till de av regeringen just nu 
utpekade och öronmärkta satsningarna; inklude-
ring, idrottssvaga kommuner och rörelsesatsning i 
skolan. Vi får också stöd för att jobba mot målen i 
Strategi 2025, inom områdena barn och ungdom, 
vuxna och äldre, anläggning samt parasport. 

• SISU Idrottsutbildarna fördelar utbildnings- 
departementets folkbildningsstöd till distriktens 
folkbildningsverksamhet.

• Det regionala stödet kommer från Region 
Norrbotten. Delar av stödet till RF-SISU 
Norrbotten fördelas via ett SDF-bidrag till 
specialidrottsdistriktsförbund som har verksamhet 
i länet. RF-SISU Norrbotten får också 250 000 kr 
till den FaR-satsning som görs gemensamt med 
Regionen (läs mer på sidan 39).

• 2021 har vi fått bidrag från 11 av länets 14 
kommuner. Bidraget gör att vi kan arbeta mer riktat 
i kommunerna för att utveckla ortens idrotts- 
föreningar och dess medlemmar. Det är mycket 
oroande att Jokkmokks kommun, Överkalix 
kommun och Arjeplogs kommun nu väljer att inte 
stödja RF-SISU Norrbottens arbete ekonomiskt.

Riksidrottsmötet (RIM) är ett gemensamt årsmöte för 
medlemsförbunden i Riksidrottsförbundet och SISU 
Idrottsutbildarna. Under mötet beslutas om viktiga 
framtidsfrågor för hela den svenska idrottsrörel-
sen. RIM ägde rum den 28–30 maj 2021, denna gång 
digitalt på grund av pandemin. 

Reviderat uppdrag för RF och 
RF-SISU distrikten 
Åtta motioner till RF- och SISU-stämman 2019 rörde 
frågor om uppdrag, arbetssätt och samverkan mellan 
RF, SISU Idrottsutbildarna och RF-SISU distrikten i 
förhållande till specialidrottsförbunden och idrotts-
föreningarna. Ett förslag för nytt nationellt uppdrag 
för RF röstades igenom, vilket också påverkar 
RF-SISU distriktens uppdrag.

Utgångspunkter för RF:s uppdrag är att specia-
lidrottsförbunden (SF) leder och utvecklar sin idrott 
och sina föreningar. Samhällsnytta skapas genom 
verksamhet i föreningar och förbund. RF utför 
uppgifter där den största samlade effekten uppnås om 
det är RF som utför arbetet. Idrottsrörelsens behov är 
styrande för RF:s uppdrag. RF värnar idrottsrörelsens 
självständighet gentemot stat, kommun och andra 
offentliga aktörer och accepterar och nyttjar offentli-
ga medel för verksamhet som går i linje med idrottens 
verksamhetsidé, utvecklar idrotten och genomförs i 
SF och föreningar. Administrationen ska vara enkel 
för att underlätta för SF och IF.  

RF ska stödja, företräda, leda och samordna 
idrottsrörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt 
som internationellt. RF-SISU distrikten har motsva-
rande uppdrag som RF på regional och lokal nivå.

Nya medlemsförbund 
Vid Riksidrottsmötet välkomnades Svenska Padelför-
bundet och Svenska Islandshästförbundet in i 
Riksidrottsförbundet, som nu består av totalt 72 
medlemsförbund.

Stöd till idrottsuppdraget
Målet för den statliga idrottspolitiken är att stats- 
bidraget ska:
• ge möjligheter för flickor och pojkar, kvinnor och 

män att motionera och idrotta för att främja en god 
folkhälsa.

• att stödja en fri och självständig idrottsrörelse.
• att ge flickor och pojkar, kvinnor och män positiva 

upplevelser av idrott som underhållning.

Stöd till folkbildning och utbildning
Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans 
med andra öka sin kunskap och bildning för personlig 
utveckling och delaktighet i samhället.
Statens stöd ska:
• stödja verksamhet som bidrar till att stärka och 

utveckla demokratin.

• bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald 
av människor att påverka sin livssituation och skapa 
engagemang att delta i samhällsutvecklingen.

• bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja 
bildnings- och utbildningsnivån i samhället.

• bidra till att bredda intresset för och öka delaktig-
heten i kulturlivet.
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Översyn av distriktsstrukturen 
RF- respektive SISU-stämman 2021 beslutade att 
uppdra till Riksidrottsstyrelsen och Förbundsstyrel-
sen att genomföra en översyn av RF-SISU:s distrikts-
struktur. Översynen påbörjades hösten 2021 med 
insamling av data. Syftet är att identifiera möjliga 
åtgärder för att effektivisera RF-SISU:s distrikts-
struktur, med en stärkt lokal närvaro för att optimera 
idrottsrörelsens stöd till och förutsättningarna för 
idrottsföreningarna. Under 2022 kommer analys, 

slutsatser och förslag arbetas fram till Riksidrottsfo-
rum 2022. Datainsamlingen visar vid en första anblick 
att RF-SISU distrikten gör ett omfattande arbete med 
anslag från framför allt stat, region och kommun. Men 
också att skillnaderna mellan RF-SISU distrikten är 
stora i flera avseenden, som till exempel ekonomiska 
förutsättningar och arbetssätt. Det finns områden att 
analysera för att effektivisera verksamheten och öka 
den lokala närvaron.



Idrottsrörelsen har kommit överens om en gemensam 
verksamhetsidé, vision och värdegrund som all verksamhet ska 
utgå ifrån. SISU Idrottsutbildarna (folkbildningsuppdraget) 
utgår från samma värdegrund och övergripande mål som RF 
(idrottsuppdraget), men utifrån ett folkbildningsperspektiv.  
För RF-SISU Norrbotten innebär det att vi har att ta hänsyn till 
båda dessa plattformar i vårt sammanlagda uppdrag.

Idrottsrörelsens 
verksamhetsidé, 
vision och  
värdegrund
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Verksamhetsidé
 
Idrottsuppdraget
Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra 
och utvecklas under hela livet.

Folkbildningsuppdraget
Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge 
kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och 
vilja att utvecklas.

Vision
Vår vision är inte blygsam. Den handlar om att 
välkomna alla in i en idrottsrörelse där varje männ-
iska har en plats och en uppgift. En idrottsrörelse med 
ett enat fokus kring sunda värderingar och en tro om 
att just dessa skapar grunden för en idrott i världs-
klass.

Idrottsuppdraget
Svensk idrott – världens bästa.
Svensk idrottsrörelse vill vara bäst i världen för alla på 
alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras 
både till form och innehåll. Det bygger på en själv-
styrande och samlad idrottsrörelse med starka 
förbund och föreningar samt en bildnings- och 
utbildningsverksamhet i världsklass.

Folkbildningsuppdraget
Idrottsrörelsens folkbildning – världens bästa.
 I denna vision ligger det aktiva, livslånga lärandet 
inbyggt samtidigt som den även är en förlängning av 
idrottsrörelsens vision.

Värdegrund
 
Glädje och gemenskap
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att 
idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så 
att vi ska kunna ha roligt, må bra och utvecklas under 
hela livet.

Ur folkbildningsperspektivet: Människors personli-
ga utveckling och vikten av att tillhöra ett samman-
hang stärker tilliten till varandra och till omvärlden. 
Aktivt livslångt lärande är folkbildningens kärna.

Demokrati och delaktighet
Föreningsdemokrati innebär att alla medlemmars 
röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som 
deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar 
för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska 
utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Ur folkbildningsperspektivet: Idrottsrörelsens 

folkbildning erbjuder en arena för att lära av och med 
varandra. Alla som deltar involveras och tar ansvar 
för vad och hur de ska lära.

Allas rätt att vara med
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska 
kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som 
vill oavsett kön, könsidentitet och uttryck, etnisk och 
social bakgrund, religion/trosuppfattning, funktions-
förmåga, sexuell läggning eller ålder får vara med i 
föreningsdriven idrottsverksamhet.

Ur folkbildningsperspektivet: Folkbildningen ger 
möjlighet att tillsammans med andra öka kunskap och 
bildning. Alla människor i idrottsrörelsen, oavsett 
förutsättningar, ska ha möjlighet till folkbildning i 
förening.

Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande 
på lika villkor. Det innebär att följa överenskommelser 
och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar 
bland annat att aktivt arbeta mot doping, matchfix-
ning, osund ekonomi och annat fusk samt mot 
diskriminering, trakasserier, kränkningar och våld 
såväl på som utanför idrottsarenan.

Ur folkbildningsperspektivet: Folkbildningen är ett 
verktyg i idrottsrörelsens arbete med attityder och 
beteenden för en optimal föreningsmiljö.



Inom idrottsrörelsen pågår ett omfattande förändringsarbete 
- Strategi 2025. 2015 beslutade idrottsrörelsen gemensamt om 
nya mål och 2017 tillkom de utvecklingsresor som ska hjälpa oss 
nå dem. Det stora målet med resorna är att alla som vill ska 
kunna idrotta hela livet i föreningar med fokus på glädje och 
utveckling. 

Övergripande mål: 
Idrott för alla   
- hela livet
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Svensk 
idrott 

världens 
bästa

Idrottsrörelsens 
mål 
  
Målen mot 2025 ska hjälpa idrottsrörelsen att 
tillsammans prioritera verksamheten i riktning mot 
visionen, ”Svensk idrott världens bästa”. Målen är:

Livslångt idrottande 
• Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så 

att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i 
förening under hela livet. 

• Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar 
internationellt. 

Idrottens värdegrund är vår styrka 
• Alla lever och leder enligt svensk idrotts värde-

grund. 

Idrott i förening 
• Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med 

andra aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i 
förening. 

Idrotten gör Sverige starkare 
•Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör. 

Målen bygger på varandra. För att nå målet om 
livslång idrott i förening, behöver svensk idrott stärka 
arbetet med värdegrunden och vidareutveckla 
föreningsidrotten genom att sätta fokus på 
engagemang och medlemskap. Sammantaget kommer 
det att göra Sverige starkare. De tvååriga 
verksamhetsinriktningarna utgår från den 
strategiska planen och målen 2025.



Allt sedan coronakrisen slog till med full kraft mot Sverige i 
mars 2020 har idrottsrörelsen i Norrbotten kämpat. 
Idrottsföreningarna och dess ideella ledare har tvingats ställa 
in, ställa om, anpassat verksamheten efter rådande restriktioner 
och också tagit ett stort ansvar för att inte bidra till 
smittspridning.

Coronapandemin 
och  
idrottsrörelsen



Ålderskategori 

Totalt alla åldrar

7-12

13-16

17-20

21-25

Minskning  

i Norrbotten %

27,9 %

26,6 %

22,6 %

32,6 %

47,0 %

Minskning  

riksgenomsnitt %

17,6 %

15,9 %

13,6 %

20,6 %

37,6 %

Minskning antal  

deltagartillfällen 

206 000

79 700

57 400

39 000

32 000
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Kraftig minskning av barn och 
ungas idrottande
Coronakrisen har resulterat i att föreningarnas 
idrottsverksamhet minskat kraftigt. Statistik som 
togs fram hösten 2021 visar på en historisk minskning 
av idrottsaktiviteter under våren 2021, baserat på 
föreningarnas LOK-stödsredovisning. I Norrbotten 
var tappet nästan mest i hela landet, hela 28% bland 
barn och unga, att jämföra med riksgenomsnittet 
17,6%. För personer med funktionsnedsättning var 
minskningen alarmerande 73%. 

För åldersgruppen 21 år och äldre finns inte 
motsvarande statistik tillgänglig, men svaren i 
RF-SISU Norrbottens och Riksidrottsförbundets 
föreningsenkäter pekar på ett kraftigt tapp även för 
denna åldersgrupp. 

Pandemin slår hårt mot engagemang 
och demokrati
Vid sidan av att antalet deltagartillfällen minskat så 
har coronaåret också lett till att människor inte har 
haft samma möjligheter att mötas, samverka, utbilda 
sig och utveckla verksamheten tillsammans. Det är 
allvarligt. Det är i mötet över sociala och etniska 
gränser som det goda samtalet sker, där människor 
känner sig sedda och blir delaktiga i den demokratiska 
grund som idrottsföreningen vilar på. Det är i mötet 
mellan människor som sammanhållning, engage-
mang och en trygg idrott för alla skapas. 

Återstart med uppförsbacke
När återstarten efter coronakrisen kan börja startar 
de flesta idrottsföreningar i en rejäl uppförsbacke. 
Nästan alla föreningar upplever att de påverkats 
negativt på ett eller annat sätt och majoriteten anger 
att den negativa påverkan har varit stor. Merparten av 
föreningarna upplever att de tappat medlemmar i alla 
åldrar och att det blivit svårare att engagera ledare, 
funktionärer och andra eldsjälar. Många har också 
drabbats ekonomiskt.

Idrottsrörelsen har drabbats både ekonomiskt och 
idrottsmässigt av pandemin och kommer att behöva 
arbeta med återstart och utveckling, troligtvis under 
många år framöver. Ett långsiktigt, flexibelt och 
anpassat stöd från samhället är nödvändigt för att 
hjälpa föreningarna att komma tillbaka igen.

Kraftig minskning av folkbildning i förening
Folkbildningsverksamheten i Norrbotten har minskat 
under pandemin, ett direkt resultat av att människor 
inte kunnat mötas på samma sätt som normalt. 
Jämfört med 2019 minskade antalet genomförda 
folkbildningstimmar med 45% under 2021, från  
84 600 timmar till 46 000 timmar.

RF-SISU Norrbottens hela utbud av idrotts-
övergripande föreläsningar och kurser har erbjudits 
digitalt. Effekten är ett ”rundare” Norrbotten där 
människor oavsett bostadsort har haft tillgång till 
utbildningarna. Norrbottens idrottsföreningar har 

I tabellen beskrivs minskningen av deltagartillfällen i idrottsföreningarnas verksamhet - 

fördelat per ålderskategori för våren 2021 jämfört med samma tid 2019.
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också haft möjlighet att delta i delar av det digitala 
utbudet som landets övriga RF-SISU distrikt erbjudit.  

Ekonomiska stöd i pandemins spår
Kompensationsstöd från regeringen

Regeringen har fortsatt bevilja idrotten kompensa-
tionsstöd för förlorade intäkter på grund av pande-
min. Via Riksidrottsförbundet har föreningar och 
förbund kunnat ansöka om kompensationsstöd i två 
omgångar. För perioden 1 januari-30 april beviljades 
67 föreningar stöd och för tiden 1 maj-28 september 
fick 63 föreningar positivt besked. Stöd för förlorade 
intäkter under sista kvartalet 2021 kommer att 
handläggas under våren 2022. I snitt har kompensa-
tionsstödet till varje förening täckt ungefär 50% av 
det sökta beloppet.

RF-SISU Norrbottens återstartsstöd till SDF

När pandemin gick in i ett ljusare läge under somma-
ren lanserade RF-SISU Norrbotten ett återstartsstöd 
riktat till SDF. Insatserna skulle vara framåtsyftande 
och ta sikte på att få tillbaka barn, unga, ledare, 
funktionärer, domare och andra eldsjälar till idrotten. 
Vi fördelade totalt 147 000 kr till specialidrotts- 
distriktförbunden i innebandy, fotboll, parasport, 
brottning, gymnastik, handboll, bordtennis och 
styrkelyft.

Insatser för att klara en kris
RF-SISU Norrbotten har stöttat föreningarna genom 
att förmedla relevant information utan dröjsmål. Vi 
har genomfört enkätundersökningar bland förening-
arna för att kunna förmedla en bild av hur pandemin 
drabbat länets idrottsföreningar och för att kunna 
sätta in relevanta stödåtgärder. Vi har regelbundet 
bjudit in kommunerna till digitala dialoger, för 
samverkan och uppdatering av läget. Vi har ingått i 
samverkansgrupper med Regionen och Läns-
styrelsen.

Våra idrottskonsulenter har gjort insatser för att 
stötta föreningarna under pandemin:
• Vi har hjälpt föreningarna att genomföra digitala 

årsmöten och tipsat om digitala verktyg.
• Vi har väglett föreningarna om smittskyddsåt- 

gärder för att kunna hålla i gång tränings- och 
tävlingsverksamhet och guidat dem till var de hittar 
nödvändig information.

• Vi har tipsat om stöd som varit möjliga att söka och 
lotsat dem genom ganska komplicerade kompensa-
tionsstödsansökningar.  En av våra medarbetare 
har varit utlånad och hjälpt Riksidrottsförbundet i 
handläggningen av stödet i två omgångar.

• Vi har hjälpt föreningarna att analysera och ringa in 
sina behov inför återstarten, när pandemin klingar 
av.

Idrottsrörelsen har drabbats både ekonomiskt och 
idrottsmässigt av pandemin och kommer att behöva arbeta 
med återstart och utveckling, troligtvis under många år 
framöver. Ett långsiktigt, flexibelt och anpassat stöd från 
samhället är nödvändigt för att hjälpa föreningarna att 
komma tillbaka igen.



Att vara med i en idrottsförening är så mycket mer än bara 
idrott. Idrotten är också en plats för lärande och goda samtal 
som utvecklar dig som individ - och din förening i stort. Det 
kallar vi idrottsrörelsens folkbildning – när människor och 
föreningar möts och växer tillsammans.

Folkbildning  
utvecklar  
individen och  
föreningen



En förening som hela tiden har ett pågående samtal om 
frågor som till exempel ledarskap, demokratins spelregler, 
hur man är en bra kompis, trygghet, jämlikhet och allas rätt 
att vara med, ökar möjligheterna att medlemmarna mår 
bättre, utvecklas mer och vill stanna kvar längre. 
Folkbildning ger kunskap och kraft åt människors tankar, 
idéer och vilja att utvecklas.

Röster från tidigare deltagare

Lärgruppen har gett mig…. 

… nya synvinklar, energi, glädje 

… motivation och nya synsätt 

… större förståelse för vad som driver 
ideellt föreningsliv i dagens samhälle 

… personlig utveckling och bättre 
ledarskap 

… kunskap och gemenskap 

… att tänka på nytt sätt
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Våra  
verksamhetsformer 
för lärande

LÄRGRUPPEN kan jämställas med 
studiecirkeln där metodiken är 
självlärande grupper. Initiativ och 
planering görs gemensamt i gruppen. 
Studierna leds av en godkänd lär-
gruppsledare.

KURS har ett utbildningsmål med 
fastställd kurs- och timplan och en 
godkänd utbildare.

PROCESSARBETE ska stärka organi-
sationen, strukturen och utveckla 
föreningen. Leds av en utbildad 
processledare.

FÖRELÄSNING fokuserar på enskilda 
ämnen, fördjupade kunskaper och 
inspiration.

KULTURPROGRAM, exempelvis sång, 
teater och utställningar som vänder 
sig till eller äger rum inför publik.

Vi ger dig kraft 
att utvecklas 
 
RF-SISU Norrbottens utgår från folkbildningens mål 
om att ge alla möjlighet att tillsammans med andra 
öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling 
och delaktighet i samhället. Genom att medlemmar 
möts och pratar om hur de vill ha det i sin förening 
stärks medlemsdemokratin, inflytandet och delaktig-
heten. Människor ges möjlighet att göra en kunskaps- 
och bildningsresa. Kärnan i verksamheten är alltid 
samtalet och mötet mellan människor. Att lära av 
andra och av varandra skapar engagemang. 



Luleå  
Boxningsklubb 
Rapp  
slår ett slag  
för lärgruppen
 
Lärgruppen är ett stående inslag i Luleå 
Boxningsklubb Rapps vardag. Tränar- 
gruppen träffas regelbundet för att 
utvärdera och hitta sätt att utveckla 
verksamheten. Resultatet? En stark 
gemenskap och ett större engagemang.

Det är lördag kväll och tränargruppen i Luleå 
Boxningsklubb Rapp har samlats för bowling, mat och 
så huvudnumret – lärgruppen där klubbens utveck-
ling står på dagordningen.

-Vi brukar träffas i träningslokalen en gång i månaden 
för att prata om hur vi kan göra klubben bättre, säger 
Rebecka Nilsson Segerstedt som är ledare i klubben.
Den här gången har klubben lyxat till det och ses på 
restaurang. Efter en tuff coronatid där restriktionerna 
drabbat kontaktsporterna extra hårt kände klubben 
ett behov att få ihop gruppen.
- Inför lärgruppsträffarna brukar var och en få i 
uppdrag att fundera på utvecklingsområden. Vi går 
laget runt, lyssnar på synpunkter och så hittar vi sätt 
att genomföra idéerna, säger Rebecka.
- Även om vi är väldigt olika som personer så brukar vi 
tillsammans hitta bra lösningar som alla kan ställa sig 
bakom. Lärgruppen har gjort att vi kommit varandra 
nära, vi har blivit nästa som en liten familj. Det ökar 
engagemanget.

För Luleå Boxningsklubb Rapp har lärgruppen 
kommit att bli det forum som driver föreningen 
framåt. Tidigare fokuserade ledarstaben bara på de 
vardagliga frågorna som schemaläggning och 
tillsättning av träningar. Numera höjer man blicken 
och tittar på andra utvecklingsfrågor också. Träff- 
arna ger gemenskap som i sin tur skapar engagemang. 
Förhoppningen är att det ska smitta av sig så att det 
blir enklare att rekrytera fler som vill vara med i 
gemenskapen och dra sitt strå till stacken.
- Lärgruppen är en enkel metod. Vi diskuterar och 
kommer fram till vad vi ska göra, hur vi ska göra och 
när det ska göras. Det flyter på, säger Rebecka.
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REPORTAGE

Styrelsen i Luleå Boxningsklubb Rapp 
träffas en gång i månaden i en lärgrupp.
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Rebecka och 
Matilda unga 
ledare på  
kanotskolan 

Med en lärande miljö och kanotskolan som 
inkörsport lockas unga att ta på sig 
ledaruppdrag i Luleå Kajakklubb. 
Systrarna Rebecka och Matilda, 13 år och 
15 år, reflekterar över vad lärandet betyder 
för dem och vilken trygghet det ger i 
ledarskapet.

De båda systrarna Rebecka och Matilda Blixt 
Rönnqvist är unga men de har redan testat på livet 
som idrottsledare. Parallellt med egen träning och 
tävling i Luleå Kajakklubb har de utbildats och 
medverkat som hjälpledare under klubbens årligen 
återkommande kanotskola för barn.

Unga ledare framtidssäkrar verksamheten
För Luleå Kajakklubb är det en uttalad strategi att 
erbjuda de aktiva möjlighet att prova på ledarrollen. 

REPORTAGE Det är ett sätt att framtidssäkra verksamheten och att 
ge klubbens aktiva möjlighet till personlig utveckling.

När årets kanotskola genomfördes var 8 av 17 
ledare 15 år och yngre. Klubben menar att det skulle 
vara svårt att få till en högkvalitativ kanotskola som är 
rolig, trygg och säker för barnen som deltar utan de 
ungas insatser som hjälpledare.
- Det är kul att vara ledare. Jag har gått flera utbild-
ningar för att förbereda mig. Kanotförbundets 
”Lekande kanot” och ”Newcomer”, en ledarutbild-
ning som särskilt riktar sig till unga i RF-SISU 
Norrbottens regi, säger Matilda, 15 år som i år var 
kanotskoleledare för andra gången.
- Inför kanotskolan träffades vi i lärgrupper för att gå 
igenom vårt uppdrag. Vi pratade om hur vi ska ta hand 
om varandra, om säkerhet och hur vi ska agera om 
någonting händer. Hur ska vi göra för att alla barn ska 
känna sig sedda? Träffarna var jättebra.

För 13-åriga Rebecka gav idrottsledarpremiären 
mersmak. Hon upplevde att lärgruppen gav henne bra 
koll, att ledarna kom samman och att hon blev trygg i 
rollen.
- Jag vill gärna fortsätta som ledare. Jag upplevde 
inget problem med att det fanns deltagare som var i 
nästan samma ålder som mig, säger Rebecka stolt.

Tror på livslångt lärande
Luleå Kajakklubb visar i ord och handling att de tror 
på det livslånga lärandet. Tid för utvärdering och 
reflektion är ett stående inslag i verksamheten. Efter 
träningar, efter arrangemang och efter kanonskolans 
alla dagar. På så sätt bäddar man för utveckling och ett 
ökat engagemang.
- Jag upplever att kanotskolan blivit bättre år från år. 
Vi reflekterar och utvärderar kontinuerligt och tar 
alltid med oss något nytt. Det är som att bygga på en 
bok, den fortsätter att växa i takt med att vi som 
individer och grupp utvecklas och lär oss nytt, säger 
Matilda eftertänksamt.

Alla får lite av alla
I år testade Luleå Kajaklubb ett nytt upplägg där 
hjälpledarna ingick i flera olika ledarteam. Ett på 
förmiddagen och ett annat på eftermiddagen.
- Vi fick på så sätt ta del av flera personers ledarskap. 
Vi gavs möjlighet att reflektera över vad andra gör bra 
och vad vi vill ta med oss till vårt eget ledarskap. Alla 
får lite av alla, säger Matilda.

Vid dagens slut samlades kanotskolans alla ledare 
för utvärdering. Hur gick det idag, är det något som 
gick extra bra, ska vi göra något annorlunda? Folkbild-
ningens och lärgruppens rätta element, där gruppen 
lär med och av varandra.
- Självklart vill vi fortsätta utbilda oss. Det här har 
varit kul. Kan man någonsin få för mycket kunskap, 
säger de båda systrarna.

Systrarna Rebecka och Matilda samt mamma Linda som 
också är engagerad i Luleå Kajakklubb.
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Samverkan med  
SF och SDF  
 
RF-SISU Norrbotten är en resurs till 
specialidrottsförbund och specialidrotts-
distriktsförbund i utvecklingen av fören-
ingarna. Vi välkomnar gemensamma 
satsningar, där vi jobbar tillsammans för 
att nå ut till och utveckla föreningarnas 
verksamhet. Genom att jobba tillsammans 
nyttjar vi varandras kompetenser och 
styrkor.

Samverkan med Norrbottens Fotbollförbund
Norrbottens Fotbollförbund och RF-SISU Norrbotten 
fördjupade 2021 samarbetet genom att planera, 
utveckla och organisera gemensamma utbildningar. 
Marknadsföring via fotbollförbundet lockade fler 
föreningar till utbildningarna. För att göra utbild-
ningarna attraktivare fotbollsanpassades de. 

Uppdrag från Svenska Innebandyförbundet
Tillsammans med Norrbottens Innebandyförbund 
har vi startat upp ett föreningsutvecklingsarbete 
tillsammans med IBK Luleå. Processen utgår från 
”Vår förening vill”, ett nytt webbaserat verktyg där 
föreningens styrelse arbetar igenom ett 6-stegs-
program. RF-SISU Norrbotten finns med som 

processledare. Det är ett nytt spännande sätt att 
arbeta med föreningsutveckling i digital form. 

Uppdrag från Svenska Boxningsförbundet 
För att skapa en jämställd, trygg och attraktiv 
boxningsmiljö har RF-SISU Norrbotten i samverkan 
med Svenska Boxningsförbundet, påbörjat ett 
utvecklingsarbete i Norrbottens boxningsklubbar. 
Arbetet går ut på att förankra Idrotten Vill, Svenska 
Boxningsförbundets värdegrund samt arbeta för 
trygga idrottsmiljöer. 

Samverkan med Svenska 
Motorsportförbundet 
För barn som börjar med skotercross och motocross 
finns Svenska Motorsportförbundets utbildning 
Guldhjälmen. Utbildningen innehåller en obligatorisk 
föräldrautbildning där RF-SISU Norrbotten bidrar 
med sin specialkompetens. Utbildningar har genom-
förts fysiskt och digitalt i Malmberget, Haparanda, 
Kalix och Piteå. 

Förenings- och förbundsutveckling 
med Handbollförbund Norr
Under 2021 har Handbollförbund Norr och RF-SISU 
Norrbotten inlett ett nära samarbete. Vi genomförde 
gemensamma föreningsutvecklingsprocesser med 
alla sju föreningar i Norrbotten. Planering pågår för 
rekryteringsinsatser i skolor och hand-the-ball-ut-
bildningar, ett projekt från Svenska Handboll- 
förbundet. RF-SISU Norrbotten stödjer, i samarbete 
med RF-SISU Västerbotten, förbundsutvecklings- 
processen av Handbollförbund Norr efter deras 
omorganisering i maj 2021.
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Svenska  
Skidförbundets 
längdkonsulent 
hyllar  
samarbetet 
med RF-SISU  
i Tour 2026

Skidförbundets längdskidkonsulent 
Anders Strid samverkar ofta och gärna 
med RF-SISU Norrbotten i kontakten med 
skidklubbarna. - Vi står för det 
idrottspecifika och RF-SISU bidrar med 
det idrottsövergripande. Det är en styrka, 
säger Anders.

- Med Tour 2026 arbetar vi på Svenska Skidförbundet 
handfast med att nå visionen ”Bäst i världen - alla på 
snö”. För att nå dit har vi en mission. Vi vill bli fler och 
vi vill bli bättre. Vi ska ha Sveriges bästa föreningar, 
säger Anders Strid.

I satsningen Tour 2026 har Svenska Skidförbundet 
krokat arm med RF-SISU Norrbotten för att nå ut till 
länets skidföreningar. Under förvintern har förenin-
gar i Luleå, Överkalix och Gällivare med omnejd 
bjudits in till gemensamma träffar.
- Att jobba tillsammans med RF-SISU Norrbotten ser 
jag som win-win. Vi har olika styrkor. Skidförbundet 
står för det skidspecifika och RF-SISU för det 
idrottsövergripande, säger Anders.
Tour 2026 består av flera etapper och just nu, under 
etapp 1, är det fokus på föreningarnas värdegrunder.
- Vi vill bygga bra verksamhet från styrelserummet 
ända ner till barnen. Det handlar om att erbjuda en 
trygg miljö där alla trivs. Det ska vara möjligt att hålla 
på med skidor hela livet bara för att det är roligt, men 
det ska också finnas plats för elitsatsning, säger 
Anders.

Genom samverkan vill Svenska Skidförbundet och 
RF-SISU Norrbotten ge föreningsbesöken större 

REPORTAGE tyngd. De ska vara lärorika, intressanta och samtidigt 
ge föreningsledarna en möjlighet att lära sig var de ska 
vända sig i olika frågor. Vilka bidrag finns det att söka 
och vem ska vi kontakta om vi vill ha hjälp att utveckla 
vår förening?
- RF-SISU Norrbottens idrottskonsulenter är 
experter på att få i gång utvecklingsprocesser i 
föreningarna och att driva dem framåt. I Tour 2026 
utgår vi från föreningens nuläge och tittar på vad som 
behöver utvecklas för att nå målet fler och bättre, 
säger Anders.

Träffarna i Tour 2026 ska vara ett tillfälle för 
skidföreningarna att sätta sig ner och diskutera, att 
tänka efter och reflektera över vad som kan utvecklas. 
Föreningarna behöver också hitta strategier för hur 
nya handlingssätt blir en naturlig del i verksamheten.
- Det svåra är inte att formulera en värdegrund, utan 
att hålla den levande. Värdegrunden ska vara något 
som alla föreningsmedlemmar känner till och lever 
efter, säger Anders.

Som ett resultat av träffen i Gällivare startar nu 
några föreningar upp ett värdegrundsarbete tillsam-
mans. 

Anders Strid, längdkonsulent Svenska Skidförbundet.



På Riksidrottsmötet i maj 2017 beslutade stämman om fem utvecklings-
resor som idrotten måste fokusera på för att nå målen för Strategi 2025. 
De kallas utvecklingsresor eftersom de är en långsiktig strävan mot de 
övergripande målen 2025. Idrottsrörelsen gör en gemensam resa där 
RF-SISU Norrbotten stödjer, leder, samordnar, bildar och utbildar i 
riktning mot målen. 
I det här kapitlet ger vi exempel på insatser som gjorts inom ramen för 
RF-SISU Norrbottens idrotts- och folkbildningsuppdrag. 

Utvecklingsresor  
för att nå målen



01
En ny syn på 
träning och 
tävling

2025 är målet att alla får plats att idrotta i 
idrottsrörelsen utifrån sina villkor oavsett 
ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller 
andra förutsättningar. Träning och tävling 
utformas så att utövaren mår bra, har 
roligt och utvecklas under hela livet. 
Ledarskapet fokuserar på glädje och 
prestation snarare än på resultat. 
Utveckling av rörelseförståelse gör att fler 
får fysiska förutsättningar att idrotta mer. 
Det ger fler utövare totalt sett och även fler 
internationella medaljer.

Satsning i Östra Norrbotten
I Pajala, Överkalix och Haparanda idrottar långt färre 
barn än riksgenomsnittet. Här bor många personer 
med utländsk bakgrund. Därför har RF-SISU 
Norrbotten gjort en satsning på att stärka idrotts- 
föreningarna i området, för att på så sätt möjliggöra 
att fler kommuninnevånare ska kunna, vilja och våga 
idrotta. Alla ska välkomnas till idrotten oavsett vem 
den är eller var den kommer ifrån. Inkluderings- 
tanken går som en röd tråd genom satsningen. 

I Överkalix har arbetet skett i flera parallella spår:
• Stimulera befintlig verksamhet enligt utvecklings-

resorna 
• Initiera aktiviteter som förening sedan tar över, 

förvaltar och utvecklar. Till exempel har bord- 
tennis och basket åter startats upp i Överkalix.

• Skapa möjligheter för idrottens goda samtal där 
människor möts, exempelvis i förening, politik och 
skola.

• Jobba för att idrottsrörelsen finns med i samman-

hang där framtidsfrågor diskuteras.
• Fritidsbanken öppnar i Överkalix.
• Ge bekräftelse till de som engagerar sig så att deras 

energi smittar av sig till de som ännu inte orkar. 
• Etablera ett samarbete med skolan. Där nås alla 

barn och vi kan bjuda in till inkluderande 
aktiviteter tillsammans med förening, special-
idrottsdistriktsförbund och specialidrottsförbund.

Samsyn Norrbotten – för barnens bästa
Samsyn Norrbotten är en överenskommelse mellan 
Norrbottens Fotbollförbund, Handboll Norr, Norr-
bottens Ishockeyförbund, Norrbottens Innebandy-
förbund och Norrbottens Basketbolldistriktsförbund 
som ska ge barn och unga förutsättningar att hålla på 
med flera idrotter längre upp i åldrarna. Special- 
idrottsdistriktsförbunden har fått stöd av RF-SISU 
Norrbotten i processen att ta fram ett gemensamt 
förhållningssätt och tydliga riktlinjer som ska minska 
risken för att någon ska tvingas till tidig specialise-
ring. Idrotterna har enats om att samordna tävlings-
säsongerna och i Samsynsavtalet finns riktlinjer som 
ska göra det lätt för barn och unga upp till och med 15 
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Full fart när skolor i Haparanda 
var med på Idrottens dag.



år att prioritera när idrottsaktiviteter krockar. Under 
året har vi tagit fram ett gemensamt årshjul för större 
arrangemang inom Samsynsidrotterna för att vi ska 
upptäcka och hantera eventuella krockar mellan 
idrotterna.

Projekt Nattidrott – aktivt häng för unga
Nattidrott startades 2019 på Porsön i Luleå, ett 
tidigare oroligt bostadsområde med dåligt utbud av 
aktiviteter och lågt idrottsdeltagande bland barn och 
ungdomar. Genom att hålla i aktivitets- och idrotts-
kvällar på helger i den lokala idrottshallen har vi 
skapat en trygg punkt där barn och unga kan aktivera 
sig och idrotta i moderna former. Nattidrott har blivit 
en samlingspunkt för unga på Porsön och ett alterna-
tiv till att hänga på stan genom aktivt umgänge, 
möjligheten att prova på olika idrotter, delta i 
mini-turneringar, titta på uppvisningar, ta del av olika 
kulturupplevelser och pyssla. Allt har varit gratis, 
deltagarna har bjudits på mellanmål och aktiviteterna 
har letts av RF-SISU-utbildade ledare från lokala 
föreningar, universitet och andra lokala organi- 
sationer.

Sedan hösten 2021 finns Nattidrott även i bostads-
området Tuna på Mjölkudden och lockar cirka 60 
deltagare per kväll. Till detta har vi utbildat fler 
ledare, några är tidigare deltagare i Nattidrott.

Under 2021 har vi jobbat för att projektet ska 
implementeras i Luleå Kommuns ordinarie verk- 
samhet, vilket kommer att ske under våren 2022.

Rörelsesatsning i skolan
I Rörelsesatsning i skolan vill vi bygga broar mellan 
skolan, barnen och föreningslivet. Riksidrotts- 
förbundet och RF-SISU distrikten har med start 2018 
fått i uppdrag av regeringen att göra en satsning för 
mer rörelse i skolan. Satsningen syftar till att förbättra 
folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten. 
RF-SISU Norrbotten samordnar rörelsesatsningen 
regionalt, i nära samverkan med kommuner, skolor 
och föreningslivet. Målgruppen för satsningen är 
barn i årskurs F till 6. Med utgångspunkten att 
rörelseförståelse är lika viktigt som läs- och skrivför-
ståelse vill vi i Norrbotten skapa bättre möjligheter till 
daglig rörelse under eller i anslutning till skoldagen. 
Vi vill att barnen ska vilja, våga och klara av idrottens 
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rörelser och bygga grund för att vara i rörelse hela 
livet. 

Vi arbetar främst med att öka rörelsegraden under 
raster och i anslutning till skoldagens slut men även 
under lektionstid i form av så kallade rörelsepauser. 
Under 2021 har vi utbildat personal och elever i vikten 
av goda rörelsevanor och genom olika idrottsakti- 
viteter praktiskt bidragit till ökad rörelse på skolorna. 
Vi har erbjudit skolor två nivåer av samarbete. 2021 
har vi haft fördjupat samarbete med alla skolor i 
Pajala, Haparanda och Överkalix kommun. Därutöver 
har vi samarbetat med ytterligare 28 skolor från 
Luleå, Kalix, Älvsbyn och Övertorneå. 

Idrottens dag i skolan
Fredagen den 24 september arrangerade Riksidrotts-
förbundet Idrottens dag över hela landet, tillsammans 
med RF-SISU distrikten och skolor som är med i rörel-
sesatsning i skolan. Det är en manifestation där vi 
tillsammans står upp för alla barns rätt till rörelse och 
idrott.

I år gick RF-SISU Norrbottens erbjudande till 
skolor i Haparanda och Pajala. Orter där statistiken 
visar att barnen har lägre aktivitetsgrad än riksge-
nomsnittet och mer sällan är engagerade i förenings- 
idrotten. Coronaläget stoppade Idrottens dag i Pajala i 
sista stund, men i Haparanda fick barn på fem skolor 
möta idrottsföreningar och förbund som visade upp 
sig och lät barnen prova på sporten.

Idrottens dag har flera syften. Den är tänkt att 
bygga broar mellan skolor, idrottsföreningar och 
barnen så att fler barn hittar till föreningsidrotten. 
Men den ska också medverka till att idrottsförening-
arna tänker till och utvecklar verksamheten så att fler 
både kan, vill och vågar vara med. 

Idrottens dag är en del av European School Sports 
Day, som genomförs tillsammans med skolbarn i hela 
Europa, och finansieras via EU:s satsning European 
Week of Sport med budskapet #BEACTIVE.

Barn- och ungdomsidrott på barnens villkor
För att nå målen i strategi 2025 är sättet vi bedriver 
barn- och ungdomsidrott på en viktig del. RF-SISU 
Norrbotten utbildar löpande aktivitetsledare och 
organisationsledare i idrottsföreningar i hur de bäst 
kan anpassa verksamheten ur barnens perspektiv. 
Genom forskning inom barn- och ungdomsidrott vet 
vi:
• Att vi inte ska elitsatsa för tidigt. 
• Att vi inte ska toppa lagen. 
• Att det är bra om barn och unga får möjlighet att 

hålla på med flera idrotter långt upp i åldrarna.

Under året har vi testat ett nytt grepp för att 
utveckla barn- och ungdomsidrotten i föreningar. 
Med digitala enkäter har vi samlat in information från 

föreningens barn och unga, ledare och föräldrar om 
hur de upplever verksamhet. I svaren har vi kunnat 
läsa ut om grupperna tycker lika om verksamheten. 
Utifrån resultatet har vi tillsammans med föreningar-
nas styrelse tagit fram en plan för utvecklingsinsatser 
i syfte att skapa en så bra verksamhet som möjligt för 
barnen.

Ungdomsträning med fokus på hälsa 
i Bodens BK Handboll
I samarbete med RF-SISU Norrbotten planerade och 
genomförde BBK Handboll flera utbildningsinsatser 
för ungdomslag - med syftet att förbättra hälsa, 
välmående och prestationsmöjligheter för barn och 
ungdomar i klubben. Utbildaren Josefin Karlberg 
pratade om kost, sömn, skärmtid och matplanering 
kopplad till idrottsverksamhet.

Futsal för fler barn i Haparanda
Haparanda FF har fått stöd av RF-SISU Norrbotten 
och Norrbottens Fotbollförbund för att utveckla 
verksamheten och locka fler barn och unga att börja 
spela futsal. De har organiserat prova-på träningar 
samt regelbundet tränings- och tävlingsverksamhet i 
föreningen och i skolor. 

Haparanda Ryttare vill bredda utbudet 
Haparanda Ryttare har fått stöd till utbildning inom 
Working Equitation för att kunna bredda aktivitets- 
utbudet och nå nya målgrupper av ryttare. WE är en 
bra metod att få hästar och ryttare motiverade och 
entusiasmerade. Den uppmuntrar till god ridning och 
lyhörda, uppmärksamma hästar.

Dundret Mountainbike planerar banor  
i lärgrupp
Dundret Mountainbike är en nystartad förening som 
håller till på skidanläggningen Dundret i Gällivare. 
Föreningen har fått anläggningsstöd från RF-SISU 
Norrbotten för att anlägga en downhillpark i slalom-
backen och de ska även bygga en bana för barn. 
Föreningen har träffats i en lärgrupp för att diskutera 
och idéarbeta vid planeringen av de nya banorna.

Prova på fotboll i Kiruna
Kiruna FF har med stöd av RF-SISU Norrbotten 
genomfört en skolsatsning för att locka elever i 
årskurs 4-8 att börja spela fotboll. Föreningens två 
projektledare planerade och genomförde 23 prova-på 
träningar i fyra skolor, tillsammans med tolv unga 
ledare och skolpersonal. 449 elever har deltagit under 
träningarna. De tolv unga ledarna hoppas föreningen 
ska utveckla en passion för tränarskapet och att de ska 
engagera sig som ledare i föreningen. 
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02
Den moderna 
föreningen 
engagerar

2025 är målet att idrottsrörelsen tar vara 
på människors engagemang och inspirerar 
till delaktighet. Medlemskapet är 
moderniserat. Det är enkelt och 
välkomnande att engagera sig oavsett 
bakgrund, ålder, kön eller andra 
förutsättningar. Människor vill engagera 
sig och är stolta över att vara en del av sin 
förening och av idrottsrörelsen. 
Föreningen har antagit nya former där 
grunden är människors vilja att vara med 
och bidra i föreningen.

Idrottens föreningsledarutbildningar 
Idrottens föreningsledarutbildning är en av SISU 
Idrottsutbildarnas idrottsövergripande utbildningar. 
Den består av flera steg, det första är Introduktions- 
utbildning för föreningsledare. Utbildningen ska ge 
deltagarna en första inblick i vad det innebär att vara 
föreningsledare inom idrotten och hur de kan skapa 
förutsättningar för idrottens gemensamma mål, men 
framför allt inspirera till ett spännande och viktigt 
uppdrag. Utbildningen är digital och kan genomföras 
digitalt via en webbsida, eller i lärgrupp tillsammans 
med andra hemma i föreningen. Som ett komplement 
erbjuder RF-SISU Norrbotten utbildningen i kurs-
form, med utbildare från oss, vilket genomförts vid ett 
tillfälle under 2021.

Föreläsning om att motivera ideella
Föreläsningen motivera ideella baseras på teorier om 
trender, vad som påverkar ideellt engagemang och hur 
vi som ledare kan paketera ideella uppdrag utifrån 
självbestämmande teorin. Vi har genomfört föreläs-
ningen vid fyra tillfällen med 5-7 deltagare per gång. 

Process för ökat engagemang  
i Luleå Motorsällskap
Luleå Motorsällskap har med hjälp av RF-SISU 
Norrbotten startat en process med målet att motivera 
ideella i föreningen. De vill öka engagemanget och 
skapa en vi-känsla i föreningens verksamhet. Proces-
sen påbörjades 2021 och fortsätter 2022.

Luleå Kajakklubb vill sprida uppdrag på fler
Luleå Kajakklubb upplevde att det var svårt att få 
medlemmar att engagera sig och ta på sig uppdrag. 
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RF-SISU Norrbotten har under hösten lett en process 
med flera träffar där vi startade med en kort utbild-
ning om hur man kan motivera till ideellt arbete. 
Utgångspunkten blev självbestämmandeteorin i det 
fortsatta arbetet med att tillsätta arbetsgrupper och 
funktionärer. Alla uppdrag som finns i föreningen 
listades, därefter grupperades de och bröts ned i 
mindre beståndsdelar. Uppdragen blev tydligare i sitt 
innehåll och själva arbetsuppgiften blev inte lika 
omfattande, vilket ska göra det enklare att tacka ja till 
ett uppdrag. Medlemmen ska känna att det finns en 
arbetsgrupp knuten till sig och uppdraget. Den 
processmodell vi utarbetade föll väl ut och kommer 
kunna användas i fler föreningar för att åskådliggöra 
och fördela föreningens arbetsuppgifter.

Luleå Bouleklubb fixade digitalt årsmöte
Coronapandemin gjorde det omöjligt att genomföra 
årsmötet fysiskt. För att förbereda sig inför ett digitalt 
möte deltog Luleå Bouleklubbs styrelse och 
valberedning i flera utbildningar. Insatser gjordes 
också för att göra digitala verktyg tillgängliga för alla, 
ofta äldre, medlemmar. Det blev succé och ungefär 
100 medlemmar deltog i årsmötet, med nyvunna och 
digitala kunskaper i bagaget. 

Under hösten 2021 utbildade RF-SISU Norrbotten 
styrelsen med syftet att skapa en mer effektiv och 
dynamisk förening.

Styrelseutveckling i Brooklyn Eagles
Brooklyn Eagles kontaktade RF-SISU Norrbotten för 
att få hjälp med att utveckla styrelsen och styrelsear-
betet. De var i behov av att effektivisera arbetet, få till 
en tydlig uppdelning av roller samt delegering av 
uppgifter. De ville utveckla arbetet så att alla berörda 
arbetar effektivt tillsammans. 

För att komma ur gamla hjulspår har vi tillsam-
mans med Brooklyn Eagles styrelsemedlemmar gjort 
en analys av hur styrelsearbetet fungerar idag. Vad 
fungerar bra och vad behöver utvecklas? Analysen har 
legat till grund för att utse områden som behöver 
utvecklas, kopplat till Svenska Basketbollförbundets 
ramar och mål. Under processen har frågor ställts; Är 
värderingarna tydliga i föreningens arbete? Är de väl 
kända för medlemmarna och aktiva? Hur märks de i 
styrelsens arbete? Präglar värderingarna och 
stadgarna föreningen? Präglar det verksamheten? 
Hur då? Finns det något som borde utvecklas? Vad? 
Och hur?

Processen har bestått av kortare föreläsningar, 
workshops och brainstorming.  Resultatet blev att 
föreningen beslutade sig för att utveckla sin värde-
grund och stadgar så att de tydligt genomsyrar 
föreningen och dess framtidsmål. RF-SISU Norrbot-
tens processledare har försökt inspirera till att 
utveckla föreningens tre V:n – vision, verksamhetsidé 
och värdegrund. 

En direkt effekt av arbetet är att Brooklyn Eagles 
nu har startat ett nytt projekt, ”Brooklyn: Next 
Generation”. Projekt fokuserar på föreningens unga 
blivande ledare. Målet är att bygga en vi-känsla och 
behålla individerna i föreningen så länge som möjligt. 
Genom roliga aktiviteter, utbildningar och stöd från 
RF-SISU Norrbottens idrottskonsulenter har 
föreningen nu en ny entusiastisk grupp unga i olika 
åldrar som förhoppningsvis stannar kvar länge i 
föreningen.

Fotbollens Diplomerad förening 
RF-SISU Norrbotten har samverkat med Norrbottens 
Fotbollförbund för att inspirera och stödja länets 
fotbollsföreningar i arbetet med att bli en Diplomerad 
förening. Svenska Fotbollförbundet vill att förening-
arna ska erbjuda en föreningsmiljö där barn och 
ungdomar har roligt, är trygga, mår bra och får lära 
sig fotboll. Föreningarna ska ha en väl fungerande 
organisation, utbildade ledare, en levande policy och 
en spelarutbildningsplan som ligger till grund för 
arbetet. 

Utmärkt förening i Haparanda
På initiativ av Haparanda kommun har RF-SISU 
Norrbotten och kommunen arbetat fram utbildnings-
paketet ”Utmärkt förening” för idrottsföreningar i 
Haparanda. ”Utmärkt förening” ska bidra till 
engagerade och trygga föreningar som får kraft att 
öka aktiviteten, locka fler till verksamheten och 
inkludera fler. Under hösten 2021 anmälde tre 
föreningar intresse att delta i utbildningssatsningen 
som består av delarna; introduktionsutbildning för 
föreningsledare, introduktionsutbildning för tränare, 
antidoping och kosttillskott, ledare som lyssnar, låt 
alla idrotta och trygg idrott.

28





03
Inkluderande 
idrott för alla

2025 är målet att alla i olika åldrar och med 
olika förutsättningar och bakgrund känner 
sig välkomna till idrottsföreningen. 
Träningen utvecklas efter individens 
kapacitet, vilket utvecklar rörelse-
förståelse. 2025 speglar medlemmarna i 
idrottsrörelsen befolkningen i Sverige. 
Möjligheten att träna, tävla och engagera 
sig i en förening är inte beroende av 
individens ekonomiska förutsättningar 
eller var du bor.

Inkludering med fokus på etnicitet 
Via Riksidrottsförbundet har RF-SISU Norrbotten 
tagit del av särskilda statliga medel för att arbeta med 
etableringsuppdraget. Vi stöttar idrottsföreningar så 
att de lättare kan genomföra inkluderande och 
integrerande idrottsverksamheter. Det innefattar allt 
från rådgivning till ekonomiskt stöd för att genomföra 
aktiviteterna. För att underlätta för idrottsförening-
arna att jobba aktivt med inkluderingsfrågor har de 
kunnat ansöka om stöd till att utse en inkluderingsan-
svarig i föreningen. Ansvarig har fungerat som en 
samordnande länk i föreningens inkluderingsarbete. 
Två föreningar som beviljades stöd under 2020, 
kunde fortsätta satsningen under 2021. Under 2021 
har en ny förening tillkommit och den inkluderings-
ansvariga har genomgått den utbildning som är 
kopplad till stödet. Under året har vi möjliggjort ett 
40-tal föreningsdrivna aktiviteter i syfte att skapa 
inkluderande föreningsmiljöer. Det har varit en stor 
spridning av idrotter och aktivitetstyperna har 
varierat något. Föreningarna har genomfört allt från 
prova-på aktiviteter i syfte att slussa nyanlända in i 
ordinarie verksamhet till att utbilda asylsökande som 
ledare för att kunna starta upp nya verksamheter. 
Under året har vi genomfört folkbildande insatser i 21 
föreningar inom området inkludering etnicitet.

Fritidsbanken 
RF-SISU Norrbotten är regional samordnare för 
Fritidsbanken i länet. Fritidsbanken finns i Luleå, 
Jokkmokk, Boden, Kiruna, Haparanda och Älvsbyn 
och här kan alla låna sport- och fritidsprylar gratis. I 
vår roll som samordnare stöttar vi befintliga Fritids-
banker och arbetar för att fler kommuner ska vilja 
starta upp. Vi bjuder regelbundet in till digitala och 
fysiska nätverksträffar för erfarenhetsutbyte. 
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Nätverksträffens deltagare testade goalboll, en idrott som 

utvecklats för synskadade.



I december genomförde vi i en kompetensutveck-
lingsdag i Luleå. Tema var ”Parasport och utrustning 
till personer med en funktionsvariation”. Fritidsban-
ken Sverige berättade om satsningen och kartlägg-
ningen som görs från centralt håll. Norrbottens Para- 
sportförbund lät deltagarna prova på några para- 
sporter. Under 2021 har vi stöttat Överkalix kommun 
som startar upp en Fritidsbank under 2022.

Svenska från dag ett
I satsningen ”Svenska från dag ett” ger vi asylsökande 
och nyanlända i Norrbotten möjlighet att lära sig 
svenska tidigt i etableringsprocessen - med hjälp av 
idrotten. 2021 har vi bedrivit projektet i Boden, Luleå 
och Haparanda. Förutom utbildning och information 
om hur det svenska samhället fungerar, så samarbetar 
vi med föreningarna i länet för att genom idrotten 
aktivera människor. Vi har erbjudit inslag av enklare 
föreningskunskap för att visa på hur föreningslivet i 
Sverige är uppbyggt. Exempel på några andra 
aktiviteter är friluftsdagar, träning och föreningskun-
skap, bokklubb, arenabesök, fotbollsträning, föräld-
rautbildning och kulturarrangemang.  I praktiska 
övningar under friluftsdagar eller i idrottshallen 
blandas killar och tjejer, utlandsfödda och svenskar 
och vi jobbar med att alla ska visa hänsyn mot 
varandra. 

Idrott för äldre
Stöd till aktiviteter för äldre

Idrottsföreningar som bedriver verksamhet för 
målgruppen 65+ har under året kunnat ansöka om 

ekonomiskt stöd från Riksidrottsförbundet, för att 
bedriva och utveckla idrottsverksamhet där äldre 
deltar. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för 
äldre att bibehålla ett aktivt liv, ökad fysisk aktivitet 
och för att minska ensamhet. 30 föreningar från 
Norrbotten sökte och blev beviljade stöd. Gymnastik, 
korpen, boule och bowling var några av idrotterna.

RF-SISU Norrbotten har erbjudit en basutbildning 
för seniorledare, anordnat en föreläsning i Korpen 
Luleå om vikten av att röra på sig när man blir äldre 
och deltagit i tematräffar med specialidrottsförbund 
om hur de bedriver verksamhet för äldre. 

Gåfotboll för 55+ i Boden City FC

Gåfotboll är en enkel, rolig och inkluderande motions-
form för de som inte kan eller vill springa. Många 
äldre saknar idrotten och gemenskapen i ett lag. 
Boden City FC har erbjudit gåfotboll som en mötes-
plats för seniorer där den sociala gemenskapen är det 
viktiga. Varje träningspass avslutas med ett gemen-
samt fika. Genom aktiviteten får deltagarna möjlighet 
att träffa nya vänner och därmed minskar risken för 
ofrivillig ensamhet. Under 2021 pausades verksam-
heten på grund av coronapandemin.

Teamutveckling i ungdomslag
Råneå BK Innebandy och Arctic Cheer Avalanches 
vill att alla ska känna sig inkluderade i laget. De har 
jobbat i lärgrupper och diskuterat om vad som 
förväntas av de aktiva, vad de aktiva förväntar sig av 
ledarna och vilka spelregler laget ska ha. Båda lagen 
upplever att det varit väldigt utvecklande.
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04
Jämställdhet 
för en  
framgångsrik 
idrott

2025 är målet att idrottsrörelsen är 
jämställd. Möjligheterna är lika för alla 
oavsett kön, att utöva och leda idrott. 
Idrotten utformar verksamheten så att den 
ger alla som deltar en trygg gemenskap. 
Män och kvinnor har lika stort inflytande i 
beslutande och rådgivande organ. 
Arbetsformer och fördelning av uppdrag 
utformas så att män och kvinnor har lika 
stora möjligheter att medverka. 
Idrottsrörelsen tillämpar jämställd-
hetsintegrering i sin verksamhet.

Jämställdhetsutbildningen Fifty-Fifty 
i Hemmingsmarks IF
Hemmingsmarks IF har genomfört den onlinebase- 
rade utbildningen Fifty-fifty som inspirerar och 
sprider kunskap om jämställdhet inom idrotten. I sex 
digitala lektioner mixas inspiration, fakta, diskussion 
och reflektion med fokus på vad du och din förening 
skulle vinna på att bli mer jämställda. Utbildningen 
har satt i gång tankar och reflektioner och föreningen 
uppskattar att de har fått nya verktyg och ett nuläge 
att utgå från i det fortsatta jämställdhetsarbetet.

Träna rätt under menscykeln - hormonerna 
kan bli din bästa vän
Föreläsning för aktiva och tränare har genomförts vid 
två tillfällen.

”Jämställt ledarskap - möjligheter och hinder”
Studenter vid Umeå universitets psykologprogram 
föreläste om jämställt ledarskap. En jämställd idrott 
är en förutsättning för framgångsrik idrottsutveck-
ling. Föreläsningen beskrev hur bristen på jämställd-
het kan visa sig inom idrottsorganisationer, samt hur 
vägen till ledande positioner inom idrotten skiljer sig 
åt mellan kvinnor och män.
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05
Ett stärkt 
ledarskap

2025 är målet att idrottsrörelsen har ett 
starkt ledarskap i alla delar av 
organisationen. Tränare, ledare och 
förtroendevalda leder enligt idrotts-
rörelsens värdegrund. Ledarskapet är 
individanpassat och förutsättningarna för 
att vara idrottsledare är anpassade efter 
olika individers livssituation. Samtal om 
utveckling, normer och värderingar är 
levande i föreningar och förbund. Att ha 
varit idrottsledare är en stark merit och 
idrottsrörelsen är Sveriges ledande 
ledarskola.

Idrottsövergripande tränarutbildningar
SISU Idrottsutbildarna har utvecklat tränar-
utbildningar i flera steg; introduktion-, grund- och 
fortsättning. De vänder sig till tränare för barn, 
ungdomar eller vuxna i alla idrotter. Utbildningarna 
är nationella, vilket innebär att de ser lika ut i hela 
landet oavsett vilket RF-SISU distrikt som genomför 
dem.

Introduktionsutbildning för tränare

Introduktionsutbildning för tränare är en kostnadsfri 
och helt webbaserad utbildning som ger kunskap om 
vad det innebär att vara tränare/ledare. Utbildningen 
passar tränare i alla idrotter och vänder sig i första 
hand till nya tränare och hjälptränare. 

82 personer från 21 föreningar gått någon av de 
fyra introduktionsutbildningar för tränare som 
erbjudits i Norrbotten under 2021.

Grundutbildning för tränare

Grundutbildningen är till för alla tränare, oavsett 
vilken idrott och åldersgrupp som de leder. Ett flertal 
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Deltagare om Grundutbildning för tränare: 

”Väcker många tankar om hur man ser på sitt eget 
ledarskap”. 

”Spännande, utmanande och tänkvärd”. 
 

”En effektiv utbildning med just det mest 
grundläggande som vi behöver veta, både om 
föreningsverksamhet och om rollen som tränare, om 
träning och om olika människor.” 

”Kan inte nog trycka på hur mycket jag uppskattat 
att ni utbildare har exemplifierat allt ni säger, det har 
hjälpt mycket för att förstå men även gett många 
idéer, ni exemplifierar till flera olika idrotter, olika 
människor och olika miljöer! Guld värt!”

Utbildningen omfattade 20 timmar och innehöll det 
som en processledare behöver ha i sin verktygslåda i 
mötet med föreningar och grupper som vill utvecklas. 
Extra roligt var att Svenska Skidförbundet deltog med 
längdkonsulenter från hela landet.

Luleå Klätterklubb rekryterade unga ledare
Luleå Klätterklubb har med stöd av RF-SISU Norrbot-
ten vidareutvecklat sin ungdomsverksamhet under 
2021. Klubben rekryterade 12 unga ledare från 
föreningen till uppdrag i ungdomsgrupper. Ledarna 
fick internutbildning och deltog i RF-SISU Norrbot-
tens utbildning ”Newcomer”. Föreningen införde ett 
nytt koncept för barngrupperna. Alla barn ska ha en 
närvarande förälder som säkrare och klättrare under 
varje träningspass. Föreningen gav också föräldrarna 
möjlighet att utbilda sig, exempelvis att ta grönt kort. 
Luleå Klätterklubb lyckades rekrytera fler barn, 
ungdomar och vuxna i föreningen.

specialidrottsförbund har denna utbildning i sin 
utbildningsstege eller rekommenderar tränare att gå 
den. Utbildningen lägger stor vikt på ledarskap och att 
skapa förutsättningar för att de aktiva ska bli motive-
rade och växa som människor och idrottare. 
RF-SISU Norrbotten genomförde ”Grundutbildning 
för tränare” helt digitalt under 2021. 

Fortsättningsutbildning för tränare

Utbildningen ”Fortsättningsutbildning för tränare” 
är det sista steget i de idrottsövergripande tränarut-
bildningarna. Utbildningen är relativt omfattande 
och resurskrävande och genomförs inte i alla RF-SISU 
distrikt. Länets idrottsföreningar har under året haft 
möjlighet att delta i utbildningen i andra RF-SISU 
distrikt.

Newcomer – ledarutbildning för unga
30 unga basketledare utbildades

Det har varit stort intresse för vårt utbildningskon-
cept ”Newcomer – en idrottsledarutbildning specifikt 
för unga ledare”.  Unga behöver få en stabil kunskaps-
grund att stå på, även i ett behålla perspektiv. Under 
året stack ett utbildningstillfälle ut lite extra. Det var 
när de tre basketföreningarna Vråken Basket, 
Brooklyn Eagles och Sunderby Sportklubb gick 
samman och vi fick utbilda 30 entusiastiska unga 
deltagare.  Newcomer är en bra kompletterande 
utbildning utöver den idrottsspecifika.

Ledare utbildades inför kanotskola

Inför ledaruppdraget vid sommarens kanotskola 
utbildades elva ungdomar från Luleå kajakklubb och 
Luleå kanotpoloförening Isbrytarna. Pandemin 
gjorde att träffarna genomfördes utomhus. Ungdo-
marna fick bland annat reflektera över varför de vill 
vara tränare, vad de vill bidra med och vad som 
motiverar och driver dem framåt.

Utbildnings- och integrationsprojekt för unga 
ledare i BBK Fotboll
Boden BK Fotboll genomför i samarbete med RF-SISU 
Norrbotten ett treårigt utbildnings- och integrations-
projekt där klubben har inlett ett samarbete med fyra 
unga ledare. Under projektperioden ska ledarna 
utbilda spelare och föräldrar, framför allt med 
migrationsbakgrund. Ledarna ska också fungera som 
mentorer till tränare med mindre erfarenhet. De 
förväntas att delta i tre till fyra utbildningar per år för 
att höja ledarkompetensen. RF-SISU Norrbotten 
finansierar och vidareutvecklar projektet under 
projekttiden.

Grundläggande processledarutbildning
RF-SISU Norrbotten har genomfört en grund-
läggande processledarutbildning med 12 deltagare. 

Utbildningsprojekt för unga kvinnliga ledare 
i Luleå SK
I samarbete med RF-SISU Norrbotten har Luleå SK 
Fotboll genomfört en utbildnings- och skolsatsning i 
Ängskolan. Fem unga kvinnliga ledare utbildades för 
att genomföra prova-på-fotbollsträningspass för tjejer 
7-10 år. Tio träningar genomfördes. Efter varje 
träning arrangerade föreningen fika för att fördjupa 
relationen mellan ledarna och eleverna. Lärarna var 
delaktig i insatsen. Tränare från LSK-ungdoms-
grupper besökte två tillfällen för att bygga upp en 
relation till målgruppen och bjuda in till föreningens 
träningar. Skolan och eleverna uppskattade insatsen 
och önskade sig en förlängning av projektet. Även 
andra skolor önskar liknande insatser. Flera elever 
och unga ledare integrerades i klubbens verksamhet.
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Specialidrottsförbunden ansvarar för den egna idrotten. RF-SISU Norr-
botten bidrar med att stötta idrottens föreningar i idrottsövergripande 
frågor och insatser som inte är idrottsspecifika.

Andra insatser 
som utvecklar  
och stödjer
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Värdegrunds- 
arbete 
 
All barn- och ungdomsverksamhet ska utgå från FN:s 
Barnkonvention och alltid ha ett barnrättsperspektiv. 
En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, 
trakasserier, hot, våld och övergrepp. 
 
Sakkunnig i barn- och ungdomsidrott 
Samtliga 19 RF-SISU distrikt har en sakkunnig i 
barn- och ungdomsidrott. Funktionen finns där för 
föreningar och specialidrottsdistriktsförbund att 
nyttja. Utbildningar inom området trygga idrottsmil-
jöer genomförs för flera olika målgrupper såsom 
föräldrar, aktivitetsledare och organisationsledare. 
RF-SISU Norrbottens sakkunnige finns även som 
samtalsstöd vid händelser där barn far illa. Dels som 
ett reaktivt stöd till inblandade när någonting har 
hänt, exempelvis en förälder som tar kontakt för att 
deras barn inte mår bra i laget, dels som ett långsiktigt 
förebyggande arbete i föreningen. Den sakkunnige 
kommer ofta in när det finns behov av särskild kompe-
tens kring barn- och ungdomsidrott och finns med i 
både föreläsningar, processarbeten, utbildningar och 
samtal. Under året har vår sakkunnige jobbat med ett 
antal ärenden där barn misstänks ha farit illa. Vi har 
även stöttat SDF när de hanterat liknande situationer.

Skyddsnät för en trygg idrott
Riksidrottsförbundet har utvecklat ett skyddsnät som 
ska motverka missförhållanden inom idrotten.
• Föreningar ska begära begränsat registerutdrag ur 

belastningsregistret för den som anställs eller har 
uppdrag i föreningen och där har direkt och 
regelbunden kontakt med barn. Beslutet trädde i 
kraft den 1 januari 2020.

• RF:s visselblåsartjänst – en kanal som gjort det 
möjligt för vem som helst att kontakta RF i syfte att 
larma om missförhållanden.

• Idrottsombudsmannen – ger råd och stöd i frågor 
som rör trakasserier, mobbing och ekonomiska 
oegentligheter. Rådgivningen har skett per telefon, 
mejl och via digitala plattformar till föräldrar, barn, 
ledare, tränare, föreningar, specialidrottsförbund 
och RF-SISU distrikt.

• En digital matchfixningsutbildning för aktiva och 
ledare har färdigställts och lanseras under vintern 
2022.

Antidoping
Ny nationell antidopingorganisation  

från 1 januari 2021

Den 1 januari 2021 överfördes det operativa ansvaret 

för antidopingarbete från Riksidrottsförbundet till 
nybildade organisationen Antidoping Sverige. 
RF-SISU Norrbotten utbildar idrotten i Norrbotten i 
antidopingfrågor. Vi har utbildat idrottare på det 
alpina riksidrottsgymnasiet i Gällivare samt skid-
gymnasiet i Arvidsjaur om problematiken kring 
doping och kosttillskott, men också om vilka regler 
som gäller. Vi upplever att det finns ett stort intresse 
att vilja göra rätt.  Vid några tillfällen har vi erbjudit 
lunch- och kvällsföreläsningar för föreningarna. På 
grund av pandemin har vi fått skjuta på flera föreläs-
ningar till nästa säsong.

100 % Ren Hårdträning 

Under första halvåret har vi varit regional samord- 
nare för det nationella nätverket PRODIS, Prevention 
av dopning i Sverige. Nätverket arbetar med att 
förebygga användningen av anabola androgena 
steroider och andra dopingpreparat. Vi har ingått i 
och hjälpt lokala antidopingnätverk att fungera ute i 
kommunerna; Kiruna, Gällivare, Kalix, Piteå/
Älvsbyn, Luleå, Boden och Arvidsjaur/Arjeplog. Vi 
har utbildat anställda inom Region Norrbotten och 
ANDT-coacher inom Luleå kommun och föreläst för 
elever på Luleå tekniska universitet och 
Christinaskolan i Piteå. RF-SISU Norrbotten ingår i 
det Regionala antidopingnätverk som Länsstyrelsen 
driver. Samarbetsmöjligheter över distriktsgränserna 
i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och 
Jämtland har börjat ses över.

Under året har RF-SISU distriktens basuppdrag 
setts över. Det betyder att vi kliver av vår samordnar-
roll för de lokala antidopingnätverken och i stället 
deltar i de olika nätverken som idrottsorganisation.

Samverkan och stöd till SDF
SDF dialoger

RF-SISU Norrbotten för årligen dialoger med de 
specialidrottsdistriktsförbund som har verksamhet i 
Norrbotten. Under 2021 har vi genomfört ett antal 
dialoger där vi har analyserat hur verksamheten 
påverkats av pandemin och vad det kommer att få för 
konsekvenser i framtiden. Vi har kommit överens om 
vilka gemensamma insatser vi ska fokusera på för att 
vara ett så bra stöd som möjligt. Vi ser en styrka i att 
samverka med specialidrottsdistriktsförbunden. Vi 
kan hjälpas åt och stärka varandra när vi träffar fören-
ingar.

SDF-konferenser

Under året har vi anordnat två digitala SDF-konferen-
ser kopplat till idrotternas utmaningar under 
pandemin. Vi har visat statistik på pandemins 
påverkan på idrotterna och följt upp det med diskus-
sioner där SDF fått dela erfarenheter hur man kan 
jobba med de utmaningar som följt i pandemins spår. 
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Även om det är svårt att ersätta fysiska konferenser 
fullt ut, har vi sett en vinning i digitala SDF-konferen-
ser. Många SDF spänner över flera idrottsdistrikt 
vilket gör att de geografiska avstånden blir en 
utmaning.

SDF-bidrag

RF-SISU Norrbotten ger varje år en summa pengar i 
bidrag till de SDF som har aktiva idrottsföreningar 
med verksamhet i Norrbotten. Det är ett 
verksamhets- och administrativt stöd som ska ge SDF 
möjlighet att levandehålla och utveckla verk-
samheten. Bidraget betalas inte ut automatiskt. 
Förbunden måste sända in verksamhetsberättelse 
inklusive årsbokslut samt kopia på undertecknad 
revisionsberättelse till oss. Bidraget fördelas sedan 
efter särskilda kriterier. År 2021 sökte 39 av 60 SDF 
bidrag i Norrbotten.

FaR-fysisk aktivitet på recept
RF-SISU Norrbotten är en samverkanspart till Region 
Norrbotten i länets FaR-arbete, som innebär att 
legitimerad personal inom hälso- och sjukvården 
förskriver motion på recept. Vår roll är att se till att 
arbetet fungerar ute i friskvården, bland annat genom 
att utbilda ledare och sammanställa aktivitets-
kataloger i varje kommun så att sjukvården vet vart de 
kan hänvisa sina patienter. Vi ska också få aktörer runt 
om i länet att engagera sig i arbetet.

Under året har RF-SISU Norrbotten erbjudit en 
FaR-ledarutbildning för länets idrottsföreningar. Vi 
har träffat Region Norrbotten för att utveckla FaR-
arbetet och se över utbildningsdelen. Möjligheterna att 
förskriva FaR för barn har börjat diskuteras och om 
RF-SISU Norrbotten ska vara en del i det arbetet. 

Rådgivning och support
Föreningskunskap

RF-SISU Norrbotten hjälper och stöder föreningar 
och SDF i föreningskunskap. Vi ser en ”corona-
effekt”, fler har sökt vår hjälp i år. Missförstånd och 
konflikter uppstår när medlemmar inte har träffats 
fysiskt i samma utsträckning under pandemiåren. Vi 
får ofta frågor om stadgar och hur de ska tolkas. Hur 
fungerar medlemsmöten? Föreningsdemokrati vad är 
det? Vem bestämmer i föreningen? Vem är medlem i 
föreningen? Vilket ansvar har styrelsen? Hur 
fungerar ett årsmöte och vad har valberedningen för 
roll? Hur arbetar styrelsen och kommittéer?

IdrottOnline

RF-SISU Norrbotten erbjuder support och förenings-
interna utbildningar i IdrottOnline, idrottens eget 
system för administration och kommunikation. 
Utbildningar och träffar har genomförts digitalt 
vilket har gjort att föreningarna kunnat ta del av 

IdrottOnlineutbildningar i hela landet. I Norrbotten 
har vi märkt av en minskad efterfrågan av 
utbildningar och lärgrupper i ämnet.

Den 1 januari 2022 försvinner hemsidesverktyget i 
IdrottOnline. Kvar blir IdrottOnlines administrativa 
delar. Idrottsföreningar som idag använder IdrottOn-
line hemsida behöver därför hitta en annan lösning. 

Samverkan med Skatteverket 

För att underlätta för SF, SDF och föreningar att göra 
rätt bjuder Skatteverket regelbundet in till digitala 
informationsträffar med olika teman. Skatteverket, 
RF-SISU distrikten i Norrland och RF har också 
samlats till träff för samverkan kring aktuella 
skattetekniska frågor.

Idrott och lärosäten
Träff för tränare som jobbar på idrottsgymnasier

Årligen genomförs en träff för tränare som jobbar på 
idrottsgymnasier. Det är en kunskaps- och erfaren-
hetsplattform. Denna gång träffades 19 tränare från 
olika idrotter för att utbyta erfarenheter kring hur 
coronapandemin påverkat verksamheten samt vilka 
utmaningar de ser när verksamheten ska återgå till 
det normala igen.

Samverkan med Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet är ett idrottsvänligt 
lärosäte.  Universitetet är därför en naturlig samver-
kanspart för RF-SISU Norrbotten. Luleå tekniska 
universitet ger stöd till elitidrottande studenter för att 
underlätta satsningen på dubbla karriärer – studier 
och idrott. De bedriver även forskning kring presta-
tionsteknologi, prestationsanalys och materialopti-
mering som är intressant och användbart för idrotten. 

RF-SISU Norrbotten har god kontakt med 
universitet. Elever och forskare kan föreläsa i 
relevanta ämnen och sprida nya rön till idrottsrörel-
sen via RF-SISU Norrbotten.

Internationellt arbete
Pandemin drabbade Barents Winter Games igen

Det unika Barents Sportssamarbetet mellan Norge, 
Sverige, Finland och Ryssland har drabbats hårt av 
coronapandemin även under 2021. Barents Winter 
Games som skulle ha genomförts i norska Alta har 
skjutits på framtiden.

Barents Sports riktar sig främst till ungdomar i 
åldern 15-25 år. Syftet med samarbetet är ett utökat 
utbyte mellan idrottare, tränare och ledare som ska 
leda till ökad kompetens och bättre förståelse och 
tolerans för varandras likheter och olikheter. Vi vill 
främja fysisk aktivitet och bryta ned politiska, 
kulturella och sociala hinder mellan länderna. 
Omkring 1 000 ungdomar från de fyra länderna 
drabbades av de inställda spelen.
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RF-SISU Norrbotten delar ut stipendier tillsammans 
med olika bidragsgivare:

Region Norrbottens Idrottsstipendium 

Hanna Lundberg, Luleå. Tävlar i orientering, 
skidorientering och längdskidåkning.
Prissumma: 50 000 kr

Region Norrbottens Idrottsledarstipendium

Conny Björnfot, ordförande Norrbottens 
Innebandyförbund.
Prissumma 30 000 kr

MAX ABs idrottsstipendium

Ruben Rosenfors, Kiruna, snowboardåkare. 
Priset delas ut under 2022. 
Prissumma: 100 000 kr

Stipendier Alla Platsar-stipendiet
Alla Platsar-stipendiet ska ge barn och unga möjlighet 
att vara med i idrotten, oavsett ekonomiska förutsätt-
ningar. Det kan till exempel täcka kostnader för 
medlemsavgift, träningsavgifter, läger, klubbkläder 
samt resor till och från träning och tävling.

För att ta del av stipendiet ska hen vara 6–18 år och 
vara folkbokförd eller ”placerad” i Luleå kommun. 
Stipendiet finansieras i dagsläget i huvudsak via dona-
tioner från organisationer. I beslutsgruppen för 
stipendiet ingår representanter från RF-SISU 
Norrbotten, Svenska kyrkan och Rädda Barnens 
lokalförening Luleå.

Totalt har stipendiet delat ut 21 700 kr. Stipendiet 
har gjort skillnad för 8 barn och unga - fyra killar och 
fyra tjejer i fyra olika idrotter.

Hanna Lundberg Conny Björnfot



Idrottsrörelsen har historiskt spelat, och spelar fortfarande, en viktig roll 
i det svenska demokratiska samhällsbygget. Idrotten är en stark 
samhällsaktör som berör i princip alla politikområden och 
samhällssektorer. Idrotten gör Sverige – och Norrbotten – starkare!

RF-SISU Norrbotten verkar för att idrottsföreningarna ska få mer 
resurser och bättre förutsättningar. Satsningar på idrottsrörelsen är en 
investering i ett mer välmående, sammanhållet och inkluderande 
samhälle.

Idrottsrörelsen 
gör Sverige  
och Norrbotten  
starkare
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Samhällsnytta 
 
Personer som idrottar är friskare, begår färre brott 
och dricker mindre alkohol. Det gör att den 
ekonomiska belastningen på samhället minskar. 
Forskning visar att regelbunden motion har effekter 
som minskad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar, 
minskad risk för frakturer, förbättrad balans- och 
koordinationsförmåga, minskad risk för belastnings-
skador med mera. Idrottande ungdomar har bättre 
självkänsla, begår färre brott och dricker mindre 
alkohol än jämnåriga som inte är engagerade i 
idrottsföreningar. Hos äldre bidrar motion till att 
minska risken för demens.

Att en tredjedel av svenskarna är med i idrotts- 
rörelsen ger en stark effekt på samhället. Den ger 
positiva effekter på allt från hälsoekonomi och 
självkänsla till besöksnäring och integration. Med en 
så stor andel av medborgarna som medlemmar i 
idrottsrörelsen, och med engagerande påverkan på 
ännu fler, är idrottsrörelsen en viktig motor i det 
svenska samhället. Ju fler som blir del av föreningens 
gemenskap och kan hålla på med idrott och fysisk 
aktivitet, desto bättre är det för Sverige. Idrottsfören-
ingarna bidrar med sin verksamhet till attraktiva 
livsmiljöer och liv mellan husen, något som är viktigt 
för att människor ska vilja bo och leva i Norrbotten. 
Idrottsrörelsen gör helt enkelt Sverige starkare. Det 
här inser kommuner, regioner och stat som bidrar 
med resurser till idrottsrörelsen.

Under pandemin har idrottsrörelsens och fören-
ingslivets egenvärde synliggjorts. Bara förenings- 
idrotten i sig betyder mycket för samhället, utan att 
behöva nå specifika mål eller samhällsutmaningar 
som ligger i utkanten av idrottens roll.

Intressepolitik 
och påverkans- 
arbete
 
Statistik, kartläggning och omvärldsbevakning 
Vi har utvecklat vårt sätt att med hjälp av omvärldsbe-
vakning och statistik analysera, kartlägga och öka vår 
kunskap inom olika områden. Statistik om idrottsrö-
relsen, kommunanalyser samt befolknings- och 
folkhälsostatistik fungerar som underlag när vi 
fördelar ekonomiskt stöd till olika satsningar, ibland i 
samverkan med SDF och offentlig sektor. Underlaget 

används också för att ta beslut om intressepolitiska 
insatser riktat mot kommuner och regionen.

Dialog och samverkan med kommunerna 
i Norrbotten
Under året som gått har vi fört dialoger med kommu-
nerna i Norrbotten.  Formerna varierar beroende på 
träffarnas syfte, mål och innehåll. Ibland träffar vi 
grupper av eller enskilda kommuntjänstepersoner, 
andra gånger kommunstyrelse och/eller kultur- och 
fritidsnämnden. Med flera av kommunerna har vi en 
väl upparbetad samverkan där vi snabbt och enkelt 
kan bolla frågor i vardagen, exempelvis sådant som 
rör Idrottens dag, Rörelsesatsning i skolan, Fritids-
banken, folkbildning, evenemang, inkludering, 
anläggningar, antidoping, coronapandemins påver-
kan och stödet till idrotten. 

En timme med idrottsrörelsen

Under 2021 har vi genomfört dialogträffen ”En timme 
med idrottsrörelsen” i flera kommuner, bland annat 
Kalix kommun, Piteå kommun och Överkalix 
kommun. Vi har lyft den norrbottniska idrottsrörel-
sens framtida utmaningar, förutsättningar och 
möjligheter. Av olika anledningar har vi tyvärr fått 
flytta fram inplanerade träffar med Älvsbyns 
kommun, Kiruna kommun och Jokkmokks kommun. 

Kiruna kommun och Sveriges Skateboardförbund

Som en effekt av samhällsomvandlingen riskerade 
skateboardföreningen i Kiruna att bli utan anlägg-
ning. Svenska Skateboardförbundet visade intresse att 
bistå kommunen med kunskap och idéer kring hur en 
ny hall kan bli möjlig. RF-SISU Norrbotten bjöd in till 
ett möte och förde samman parterna som nu fortsätter 
planeringen tillsammans.

Idrottspolitisk plan Luleå

Under 2021 har Luleå kommun påbörjat arbetet med 
att ta fram en kultur- och idrottspolitisk plan. 
RF-SISU Norrbotten har varit delaktiga under hela 
processen. Vi har agerat stöd och bollplank, bland 
annat genom att medverka i samt leda workshops med 
Kultur- och fritidsnämnden. Vi har också deltagit i de 
processtillfällen som kommunen bjudit in förenings- 
livet till för att bidra med underlag och synpunkter till 
den kommande planens olika delar; barn- och 
ungdomsverksamhet, anläggningar och idrottsytor, 
folkhälsa, stöd och bidrag samt evenemang.

Fritidsbanken i Överkalix

I nära samarbete med Överkalix kommun har vi 
förberett starten av en Fritidsbank i Överkalix. I 
inledningen av processen besökte vi kommun- 
styrelsen tillsammans med Fritidsbanken Sverige.  
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Vi har också medverkat i flera planeringsmöten 
tillsammans med kommuntjänstepersoner i Överka-
lix kommun inom Fritids- och arbetsmarknads- 
enheten.

SM-veckan i Piteå 2022

Arbetet med att arrangera SM-veckan i Piteå i mars 
2022 sker i nära samverkan med Piteå Kommun. 
Medarbetare från RF-SISU Norrbotten har ingått i 
styrgruppen, projektgruppen och lokal projekt- 
gruppen. Vi har även ingått i arbetsgrupper som ska:
• planera och genomföra Mötesplats SM-veckan den 

23-25 mars.
• erbjuda utbildningar för funktionärer inom följande 

ämnen: speaker, värdskap, evenemang och hjärt- 
och lungräddning. 

• planera för prova-på aktiviteter i skolan i 
samverkan med Rörelsesatsning i skolan. 

Digitala avstämningar med tjänstepersoner 

om pandemiläget

Vi har regelbundet bjudit in kommuntjänstepersoner 
som arbetar med idrotts-, anläggnings-, fritids- och/
eller folkhälsofrågor i kommunerna till kortare 
digitala avstämningsmöten i syfte att agera ett gott 
stöd under coronakrisen. Vid några tillfällen samlade 
vi både kommunrepresentanter och idrottsrörelsen 
för dialog. 

Idrottsdialog – tema fysisk aktivitet  

i samhällsplaneringen 

En träff för kommunrepresentanter med föreläsning-
ar på temat fysisk aktivitet i samhällsplaneringen och 
byggandet av idrottshallar genomfördes digitalt:
• ”Verktyget Rörelsefaktor” – Jonnie Nordensky, 

Riksidrottsförbundet. Rörelsefaktor” är ett verktyg 
för att integrera fysisk aktivitet i samhällsplane-
ringen. Verktyget hjälper till att skapa en bättre 
helhetsbild av alla sorters fysisk aktivitet och är 
framtaget för att synliggöra vilka faktorer i den 
byggda miljön som påverkar rörelse. 

• ”Manual för tillgänglighet/Campa arena!” - Alice 
Bergholtz, Parasport Sverige. Manualen har tagits 
fram av Parasport Sverige i syfte att ge tips och 
vägledning när det gäller god fysisk tillgänglighet 
på idrottsanläggningar och i träningslokaler. Bättre 
tillgänglighet innebär bättre idrott för fler.

• ”Konceptmaterialet Framtidens idrottshall” – 
Daniel Glimvert, Svenska gymnastikförbundet. 
Framtidens idrottshall ska genom innovativa 
lösningar, volymeffektivitet och flerfunktionalitet 
tillgängliggöra idrott och rörelse för fler. Genom 
detta ska den bidra till en ökad folkhälsa i samhället.

Nationell arbetsgrupp för 
intressepolitiska frågor 
RF-SISU Norrbottens ingår tillsammans med fyra 



44

Prioriterade frågor 
och budskap valet 
2022

FLER OCH BÄTTRE 
IDROTTSANLÄGGNINGAR OCH 
IDROTTSMILJÖER

FÖRSTÄRKT STÖD TILL 
IDROTTSRÖRELSEN ATT HANTERA 
FÖLJDVERKNINGAR AV CORONA

HÅLLBAR OCH STÄRKT 
FINANSIERING FÖR ATT SÄKRA 
RF-SISU NORRBOTTENS STÖD TILL 
FÖRENINGSIDROTTEN

andra distrikt i Riksidrottsförbundets intresse- 
politiska arbetsgrupp. Här fångas distriktens 
perspektiv i det intressepolitiska arbetet upp. Under 
2021 har bland annat coronapandemin, valfrågor, 
påverkansplaner samt kommunala intressepolitiska 
planer diskuterats. Syftet är att gemensamt vässa och 
samordna det nationella, regionala och lokala 
intressepolitiska arbetet.

Intressepolitisk fortbildning
Under våren 2021 anordnade Riksidrottsförbundet en 
internutbildning i intressepolitik, påverkansarbete 
och media. Utbildningen berörde omvärldsspaning, 
aktivitetsplan, analysarbete, media som påverkans- 
arbete samt politisk framtidsspaning. Utbildningen 
har varit värdefull i vårt fortsatta intressepolitiska 
arbete. 

Idrottsrörelsens landsbygdsprogram – 
Ett Sverige fullt av rörelse och gemenskap
Våren 2021 lanserade Riksidrottsförbundet Idrotts- 
rörelsens landsbygdsprogram för att visa på idrotts- 
rörelsens betydelse för en levande landsbygd. 
Idrottsrörelsen är, och vill tillsammans med andra, 
vara en motor för ett Sverige som håller ihop. Ett land 
med glädje, gemenskap, kraft och möjligheter både i 
landsbygder och i städerna. Dokumentet är ett bra 
underlag som beskriver landsbygdens möjligheter och 
utmaningar och mycket användbart för RF-SISU 
Norrbotten i påverkansarbete och opinionsbildning.

Reviderad intressepolitisk strategi och 
påverkansplan inför valet 2022
RF-SISU Norrbotten har reviderat sin intresse- 
politiska strategi och tagit fram en påverkansplan 
inför valet 2022. Arbetet har skett i processform i 
samverkan mellan förtroendevalda och tjänsteperso-
ner. Vi har utgått från RF:s intressepolitiska program, 
RF:s valprogram och Idrottsrörelsens landsbygds- 
program. Styrelsen har varit tongivande i att peka ut 
och prioritera de områden som är viktiga för idrotten i 
Norrbotten. De har träffats i en lärgrupp för att 
diskutera vad de prioriterade områdena innebär mer 
konkret, vilka aktiviteter vi bör genomföra inom 
respektive område samt vad RF-SISU Norrbotten ska 
åstadkomma med insatserna.

Folkrörelsens självständighet i förhållande  
till politiken
RF och RF-SISU Norrbotten har under året vid flera 
tillfällen påtalat vikten av att offentligt stöd från stat, 
kommun och region ska ges utan detaljstyrning. 
Kombinationen av ett starkt egenvärde och stor 
samhällsnytta inom många områden gör idrotts- 
rörelsen till en viktig del av det svenska samhället.  
Idrottsrörelsens kraft bygger på dess självständighet 

med lokala föreningar där människor slutit sig 
samman för att ägna sig åt ett gemensamt intresse. 
Det är när medlemmarna, inte staten eller kommu-
nerna, bestämmer vad föreningen ska göra som 
engagemang och kraft frigörs och blir till omfattande 
samhällsnytta.

Evenemangs- 
utveckling

Norrbotten – en självklar arena för  
internationella och nationella evenemang 
I arbetet med regional evenemangssamverkan vill vi 
skapa goda förutsättningar för idrottsföreningar och 
förbund att genomföra och söka internationella och 
nationella evenemang. Vi vill bidra till kvalitetshöj-
ning inför, under och efter evenemangen. 

Under 2021 har vi exempelvis stöttat Norrbottens 
Innebandyförbund i planeringen inför Finnkampen i 
innebandy 2022, arbetat med SM-veckan i Piteå 2022 
samt stöttat Luleå Klätterklubb inför SM i klättring.

Regional evenemangssamverkan och nätverk 
På initiativ av RF-SISU Norrbotten bildades våren 
2020 en arbetsgrupp för att få till ett regionalt 
evenemangsnätverk i länet. Arbetsgruppen, som 



består av representanter från Region Norrbotten, 
Swedish Lapland, Luleå Business Region, Piteå 
Kommun och RF-SISU Norrbotten har träffats flera 
gånger under 2021. Målgruppen för det regionala 
evenemangsnätverket är regionala och lokala 
aktörer som arbetar med evenemang på en strategisk 
nivå. Två nätverksträffar har genomförts med 
Region Norrbotten respektive Luleå Business Region 
som värd. 

Organisationer som har deltagit i nätverket är:  
Boden kommun, Haparanda kommun, Luleå 
Business Region, Luleå kommun, Piteå kommun, 
Region Norrbotten, Kalix kommun, Älvsby 
Folkhögskola, RF-SISU Norrbotten, Jokkmokk 
kommun, Swedish Lapland Visitors Board, Boden 
Event AB, Övertorneå kommun, Haparanda 
kommun, Ebeneser Luleå, Gällivare kommun, 
Bodens Turistcenter, Boden Business Park, Kiruna 

Lappland och Nordenskiöldsloppet. 

Mötesplats idrott och destination
Tillsammans med Piteå kommun och Luleå Business 
Region deltog vi på RF:s ”Mötesplats idrott och 
destination” i Borås. Det är ett forum där 
destinationsbolag och kommuner i Sverige möter 
specialidrottsförbunden. Förutom erfarenhetsutbyte 
och kunskapshöjande insatser inom evenemangs- 
området så är träffen en möjlighet att knyta nya 
kontakter och skapa relationer samt att sätta 
Norrbotten på evenemangskartan både nationellt och 
internationellt.
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Norrbottensdelegationen vid Mötesplats idrott och 

destination i Borås.



Samverkan med 
andra aktörer
Nätverk och övrig samverkan
RF-SISU Norrbotten medverkar i en rad nätverk som 
representant för den norrbottniska idrottsrörelsen: 
• Jämställdhetsdelegation Norrbotten – leds av 

Länsstyrelsen med representanter från Region 
Norrbotten, Norrbottens kommuner, Luleå 
tekniska universitet, SSAB, Trafikverket, Same-
tinget, Arbetsförmedlingen, Försvarsmakten och 
RF-SISU Norrbotten. 

• Länsstyrelsens Samordningsgrupp för Covid -19 
– leds av Länsstyrelsen. 

• Arbetsgrupp för framtagande av regional omfalls-
planering med anledning av coronapandemin – leds 
av Länsstyrelsen. 

• Dialog om social hållbarhet i Norrbottens kommu-
ner kopplat till Covid-19 – leds av Länsstyrelsen. 

• Samforma - intresseorganisation som kraftsamlar 
idéburna organisationer i Norrbotten och Väster-
botten. 

• Funktionsrättsnätverket – leds av Länsstyrelsen. 
• Länsstyrelsens regionala antidopingnätverk. 
• Länspartnerskap för arbetsintegrerade sociala 

företag.
• Regionalt evenemangsnätverk för organisationer 

som arbetar med evenemang ur ett regionalt och 
strategiskt perspektiv. 

Exempel på styrgrupper och arbetsgrupper som 

RF-SISU Norrbotten ingått i: 

• Styrgrupp och projektgrupp SM-veckan Piteå 2022. 
• Projektgrupp för Finnkampen i innebandy i Luleå 

2021. 
• Styrgrupp för Överenskommelsen – Länsstyrelsen, 

Region Norrbotten, Samforma.

Den regionala överenskommelsen är ett uttryck för 
en gemensam vilja att skapa goda förutsättningar för 
en långsiktig samverkan mellan Regionen, Länssty-
relsen och civilsamhället på regional nivå i  
Norrbotten.
• Arbetsgrupp för regionalt evenemangsarbete 

tillsammans med Region Norrbotten, Piteå 
Kommun och Luleå Business Region.

Kommunikation
I sociala media når vi ut till många 
En övergripande målsättning med vår närvaro i 
sociala media är att bygga en intressant bild av 

idrottsrörelsen. På ett mer praktiskt plan används 
kanalerna dels för att skapa opinion och sprida 
kunskap, dels för att inspirera till utvecklingsresorna. 
Ambitionen är att nå olika målgrupper såsom 
idrottsledare, idrottsföräldrar och beslutsfattare. 
RF-SISU Norrbotten har idag cirka 2000 följare på 
Facebook och strax under 700 på Instagram. Under 
2021 är Facebook den kanal vi lagt mest kraft på. Det 
mest uppmärksammande och engagerande inlägget 
handlade om rapporten ”Två år med corona” där vi 
beskrev hur kraftigt idrotten i Norrbotten påverkats 
av pandemin.

Uppmärksamhet och opinionsbildning  
via media
RF-SISU Norrbotten arbetar för att idrottsrörelsens 
frågor ska uppmärksammas i tidningar, radio och TV. 
Under 2021 har särskilt det som kretsar kring 
idrottsföreningarnas förutsättningar under pande-
min fått genomslag. Även Idrottens dag i skolan 
lockade media.

Vi strävar efter att positionera den norrbottniska 
idrottsrörelsen som en än tydligare samhällsaktör. Vi 
skriver därför regelbundet debattartiklar och skickar 
pressmeddelanden och nyhetstips i aktuella frågor. Vi 
förser också media med goda exempel på insatser som 
görs i länets idrottsföreningar. 

Nätverk för distriktens kommunikatörer
RF:s och RF-SISU-distriktens kommunikatörer ingår 
i ett gemensamt nätverk. Gruppen träffas digitalt 
varannan vecka för informationsspridning, kompe-
tensutveckling, samordning och erfarenhetsutbyte. 
Daglig kontakt hålls via kanaler i Teams för att 
underlätta, samordna och effektivisera arbetet.
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Att lära sig nya saker är stimulerande. Genom idrottsrörelsens 
folkbildning skapar vi ett starkt föreningsengagemang, vilket är 
en nödvändig nyckel till att få människor i föreningar att växa. 
Därför är det oroande att pandemin har lett till att färre har 
deltagit i lärgrupper och annan folkbildning under året. Antalet 
utbildningstimmar har minskat kraftigt sedan pandemins 
början.

Folkbildning  
i siffror



Folkbildningen 
minskade under 
pandemin
Folkbildningsverksamheten i form av lärgrupper, 
kurser, föreläsningar och processarbeten i den 
norrbottniska idrottsrörelsen har minskat kraftigt 
under pandemin. 2021 minskade utbildningstimmar-
na med 45 % jämfört med 2019. Det är en direkt effekt 
av att verksamheten i idrottsföreningarna har 
minskat och att människor inte har kunnat mötas som 
normalt. 

År

2021

2020

2019

Antal föreningar vi nått med folkbildningsverksamhet

Antal

192

284

276

År

2021

2020

2019

Antal deltagare i folkbildningsverksamheten

Antal

23 134

26 043

27 634

År

2021

2020

2019

Antal unika deltagare i folkbildningen

Antal

11 043

12 000

14 139

År

2021

2020

2019

Utbildningstimmar

Utbildningstimmar

46 013

56 839

84 647

År

2021

2020

2019

Antal rapporterade arrangemang

Antal

2 396

2 885

3 221
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Åldersinterval
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Specialförbund och  
medlemsorganisation

Akademisk idrott

Amerikansk fotboll

Badminton

Bandy

Basket

Bilsport

Bordtennis

Boule

Bowling

Boxning

Bridge

Brottning

Budo och kampsport

Arrangemang Deltagare Kvinnor Kvinnor % Män %MänUtbildningstimmar

2020

65

31

378

2

1

13

2

5

35

4

2020

467

454

2 664

33

3

55

9

24

138

14

2020

731

122

6 719

70

4

68

124

154

732

12

2021

69

30

246

8

25

17

2

39

8

2021

519

253

1 899

69

205

182

12

279

42

212

53

840

17

56

64

2

104

7

255

200

1 059

52

149

118

10

175

35

41

21

44

25

27

35

17

37

88

59

79

56

75

73

65

83

63

12

2021

773

583

5 423

47

358

376

176

693

172  
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Folkbildning i medlemsorganisationer 



Specialförbund och  

medlemsorganisation

 

Bågskytte

Cheerleading

Curling

Cykel

Danssport

Draghundsport

Flygsport

Fotboll

Friidrott

Frisbee

Golf

Gymnastik

Handboll

Innebandy

Ishockey

Judo

Kanot

Karate

Klättring

Konståkning

Korpen

Motorsport

Mångkamp

Orientering

Parasport

Pistolskytte

Ridsport

Segling

Simidrott

Skateboard

Skidor

Skridsko

Skidskytte

Skolidrott

Skridsko-, kälk- o rullidrott

Skyttesport

Sportdykning

Squash

Styrkelyft

Tennis

Triathlon

Tyngdlyftning

Volleyboll

SISU MO - Övriga

Arrangemang Deltagare Kvinnor Kvinnor % Män %MänUtbildningstimmar

2020

66

80

11

3

804

6

31

34

153

271

330

11

2

7

14

2

13

28

4

467

5

1

36

8

11

2

2

86

2020

444

535

84

86

6 543

35

251

157

1 293

1 835

2 173

143

9

37

144

24

100

200

29

4 758

32

7

464

48

120

3

6

987

2020

1 146

1 315

62

132

24 348

88

503

709

3 315

4 999

5 870

82

7

72

214

32

247

372

132

3 791

29

3

319

224

183

7

5

822

2021

22

2

21

12

4

689

14

1

23

7

95

205

210

22

1

8

1

11

1

32

22

420

1

46

1

4

3

2

2021

162

8

302

108

41

6 590

73

5

200

47

1 032

1 508

1 369

263

3

26

7

48

13

278

140

4 425

7

389

3

66

32

12

151

3

197

92

14

2 420

36

3

82

34

655

608

241

109

2

6

7

39

3

123

78

4 313

7

165

0

33

5

3

11

5

105

16

27

4 170

37

2

118

13

377

900

1 128

154

1

20

0

9

10

155

62

112

0

224

3

33

27

9

93

62

35

85

34

36

49

60

41

72

63

40

18

41

67

23

100

81

23

44

56

97

100

42

0

50

16

25

7

38

65

15

66

64

51

40

59

28

37

60

82

59

33

77

0

19

77

56

44

3

0

58

100

50

84

75

2021

433

47

266

156

94

19 571

180

6

360

23

1 459

3 797

4 297

170

6

100

15

81

28

402

145

4 471

6

506

6

13

124

24
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Tillsammans med Riksidrottsförbundet handlägger och fördelar RF-
SISU Norrbotten statens stöd till idrottens föreningar och förbund i 
myndighets ställe.

Ekonomiskt  
stöd till idrotten



Fotboll

Ishockey

Ridsport

Basket

Innebandy

Skidor

Gymnastik

Handboll

Friidrott

Konståkning

Deltagartillfällen

246 910

139 248

72 252

56 053

58 311

19 592

19 168

27 963

13 403

10 121

Gruppaktiviteter

36 337

 14 247

13 213

9 418

7 632

4 661

4 223

3 946

2 731

2 214

Topplista idrotter

Sunderby Sportklubb

Luleå Sportklubb

Malmbergets Allmänna IF

Luleå Ridklubb

Piteå Ridklubb

Luleå Hockeyförening

Lulegymnasterna

IFK Luleå

Bergnäsets Allmänna IK

Storfors Arbetares IK

Deltagartillfällen

47 696

28 128

27 049

15 591

10 576

41 682

17 425

35 129

24 358

25 628

Gruppaktiviteter

3 539

2 502

2 497

2 491

2 318

2 302

2 299

2 274

2 095

2 027

Topplista föreningar

Statligt lokalt aktivitetsstöd per kommun

Kommun  Antalföreningar       Gruppaktiviteter Deltagartillfällen Summa kronor

Arjeplog  4 894 7 436 73 356 kr

Arvidsjaur  14 3 146 25 003 248 587 kr

Boden  39 12 411 128 039 1 201 978 kr

Gällivare  15 6 887 64 045 613 272 kr

Haparanda  11 3 853 36 755 351 208 kr

Jokkmokk  7 1 206 12 169 112 909 kr

Kalix  23 6 727 72 862 672 283 kr

Kiruna  32 9 109 92 826 868 445 kr

Luleå  87 45 465 511 421 4 696 459 kr

Pajala  6 1 612 16 913 143 264 kr

Piteå  45 20 127 221 397 2 034 347 kr

Älvsbyn  21 4 287 39 074 374 970 kr

Överkalix  2 514 4 815 46 364 kr

Övertorneå  6 414 3 761 34 856 kr

Total  312 116 652 1 236 516 11 472 298 kr

Statligt lokalt 
aktivitetsstöd 
till idrotten  
i länet

LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten 
till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF 
och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 
7-25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdri-
ven barn- och ungdomsidrott.

2020 betalade Riksidrottsförbundet ut 11 472 298 
kronor i statligt lokalt aktivitetsstöd till totalt 312 
föreningar i Norrbotten. Antalet gruppaktiviteter var 
116 652 st med 1 236 519 deltagartillfällen.
Eftersom LOK-stödet för andra halvåret 2021 
redovisas först i slutet av februari 2022 har vi valt att 
redovisa utfallet av 2020 års stöd.

Riksidrottsförbundets ambition är att föreningar 
inte ska drabbas ekonomiskt om de på grund av 
coronapandemin tvingats göra uppehåll eller 
anpassat verksamheten. Föreningarna har redovisat 
de aktiviteter man faktiskt haft och sedan blivit 
kompenserade utifrån hur deras verksamhet sett ut 
tidigare år. På sidan 15 kan du läsa om hur LOK-stöds-
aktiviteterna minskat kraftigt under pandemin.
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RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer

Under 2021 har RF-SISU Norrbotten 
fördelat 2 620 000 kr i anläggningsstöd till 
föreningar i Norrbotten. 

2 620 000 kr fördelades och har växlats upp till nya 
anläggningar i Norrbotten för 11 762 085 kr. 
Ansökningar ur Riksidrottsförbundets stöd till 
anläggningar och idrottsmiljöer behandlas av en 
grupp bestående av representanter ur RF-SISU 
Norrbottens styrelse, distriktsidrottschefen och 
ansvarig handläggare. Ansökningstrycket har varit 
högre under 2021 jämfört med tidigare år.

Kommun

Luleå

Boden

Kalix

Luleå

Gällivare

Pajala

Luleå

Piteå

Boden

Gällivare 

Luleå

Luleå

Luleå

Luleå

Övertorneå

Luleå

 

Stöd

100 000

30 000

600 000

18 000

78 000

14 000

600 000

100 000

37 000

600 000

79 000

34 000

15 000

150 00

270 000

30 000

2 620 000 

Total kostnad

284 000

93 922

8 180 000

37 500

164 100

60 000

8 510 498

319 750

74 000

7 500 000

167 871

69 500

60 000

60 000

542 595

60 000

26 183 736

Förening

Råneå Brottarklubb

Trångfors Idrottsförening

Kalix Skidklubb

Luleå klätterklubb

Orienteringsklubben Sarven

Pajala Hockey Club

Luleå Gjutarens IF

Wibax Innebandyförening Piteå

Brottarklubben Snar

Dundret MTB

Allmänna Grapplingsällskapet

Basketklubben Gladan

Antnäs Bandyklubb

Brooklyn Tigers Unga Hockey Förening

Karl Gustaf Brottningsklubb

Bergnäsets Allmänna IK

 

Objekt

Allaktivitetsområde för alla barn och ungdomar

Byte av sarg på uterink

Rullskidbana Kalix 2021

Ökad säkerhet utomhusklättring

Nyproduktion av orienteringskarta Abborrtjärn

Förbundets sarger

Multibana Ormberget

Utomhusarena innebandy

Brottarmatta

Cykelanläggning Dundret

Utökad mattyta

Gladan Park

Sarg/planavdelare

Projektstöd anläggning, sarger/planavdelare

Träningslokal Karl Gustaf Brottning Tornedalen

Ökad tillgänglighet

Summa:

Projekt som har fått anläggningsstöd 2021:



55

EKONOMI

Fler ekonomiska 
stöd

RF-SISU Norrbottens återstartsstöd 
riktat till SDF:  
Läs mer på sid 16

Regeringens kompensations- och 
evenemangsstöd:  
Läs mer på sid 16

RFs inkluderingsstöd:  
Läs mer på sid 30

Projektstöd IF

RF-SISU Norrbotten har fördelat stöd till 
273 satsningar i Norrbotten inom ramen 
för Projektstöd IF, totalt cirka 1,1 miljoner 
kronor.  
 
Projektstöd IF är ett nytt namn för det som tidigare 
kallades för Idrottslyftet. Det är regeringens satsning 
på att utveckla barn- och ungdomsidrotten. Syftet 
med stödet är att skapa förutsättningar för idrottsför-
eningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i 
enlighet med Strategi 2025. Stödet kanaliseras till 
föreningarna via RF och RF-SISU distrikten. Inom 
följande tre områden har vi beviljat stöd till idrotts-
föreningar:

• idrottssvaga områden
• få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade 

idrotten
• utbilda barn- och ungdomsledare i idrotts- 

föreningar

Exempel på Projektstöd IF som har beviljats 2021:
IFK Arvidsjaur fotboll - inköp av sarger för att kunna 
bedriva 3x3 fotboll.

Kiruna SK brottning - inköp av låneutrustning till 
barn och unga.

Kalix Ryttarförening - inköp av käpphästhinderpark.

Älvsby Basket - utbildning och material till nya 
träningsformer för att behålla ledare och aktiva.

Inom ramen för Projektstöd IF har vi under året också 
gjort två utlysningar till riktade insatser; återstarts-
stöd efter corona och stöd till att utse en ledarcoach i 
föreningen. 109 föreningar ansökte om stödet varav 
majoriteten beviljades stöd. 

Exempel Projektstöd IF kopplat till återstart

Gällivare SK friidrott - aktivitetsdag med roliga 
aktiviteter och utbildningsinslag.

HSKT brottning - prova-på-aktiviteter i samverkan 
med skolor på svenska och finska sidan, brottarfys för 
brottarföräldrar samt ledarträff.

Jokkmokks Skolidrottsförening - starta upp playboll-
verksamhet för barn, utbildning av ledare och 
prova-på-aktiviteter i skolan.

Piteå Parasportförening - prova-på-aktiviteter och 
grillkväll.
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Förvaltningsberättelse
RF-SISU Norrbotten 897000-2724

Allmänt om verksamheten 
Förbundet ska som Riksidrottsförbundets (RF) 
distriktsorganisation och samlade organ för idrotten i 
Norrbottens län arbeta med gemensamma 
angelägenheter för den norrbottniska idrotten utifrån 
RF:s anvisningar. Förbundet ska även bedriva studie-, 
bildnings- och utbildningsverksamhet för idrottens 
medlemsorganisationer. Styrelsen har sitt säte i Luleå. 

Nyckeltal 

Utbildningstimmar

Samverkansföreningar

Statsbidrag/utbildningstimme

Kommunbidrag/utbildningstimme

2021

46 013

192

92

13

2020 

56 839

284

74

11

2019 

84 647

198

48

8

2018

52 214

191

83

12

Främjande av förbundets ändamål 
Under verksamhetsåret har verksamheten 
genomförts i enlighet med årsmötets fastställda 
måldokument och verksamhetsplan för 2021.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Coronapandemins effekter  
på idrottsrörelsen 

2021 blev ett tufft år för idrottsrörelsen. 

Coronapandemin har inneburit tvära kast 

för idrottsföreningar och förbund, där 

förutsättningarna för verksamheten 

förändrats med kort varsel. Föreningarna 

har tvingats att både ställa in och ställa om 

tränings- och tävlingsverksamhet i flera 

omgångar. Pandemin har också fått stora 

negativa effekter på idrottsföreningarnas 

ekonomi. 

Coronapandemin har inneburit en  

resurs-och energikrävande omställning  

för RF-SISU Norrbotten. Vi har i vår före- 

trädarroll för den norrbottniska idrotts- 

rörelsen i nära samverkan med Riksidrotts-

förbundet, fokuserat på att ge stöd och hjälp 

i den kris som slagit hårt mot idrottsfören-

ingarnas och specialidrottsdistriktsförbun-

dens verksamhet. Vi har uppmanat idrotts- 

rörelsen att ställa om och inte ställa in, då vi 

vet att fysisk aktivitet är värdefull för 

människors hälsa. Vi har fört fram Folk- 

hälsomyndighetens rekommendationer och 

i ord och handling visat att vi står bakom 

dessa. För idrottsspecifika tolkningar har vi 

hänvisat idrottsföreningarna till sina 

respektive specialidrottsförbund. 

Vi har gjort en kraftig insats för att digitali-

sera vårt arbetssätt. Det har möjliggjort att 

vi har kunnat interagera med idrotts-

föreningar och internt inom organisationen, 

trots att våra medarbetare till största del 

arbetat hemifrån sedan i mars 2020.

Coronapandemins påverkan 
på folkbildning och utbildning

Pandemin har medfört en stor minskning av 

folkbildning och utbildning. Viss del av 

verksamhet har kunnat genomföras genom 

att anordna digitala föreläsningar, utbild-

ningar och träffar.

Trots digitala lösningar har folkbildnings-

verksamheten minskat under året. Förening-

arnas verksamhet har påverkats kraftigt och 

i och med det möts inte människor på 

samma sätt som tidigare. Det gör att många 

tillfällen till folkbildnings-och utvecklings- 

insatser har försvunnit.

Merparten av RF-SISU Norrbottens inplane-
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FLERÅRSÖVERSIKT (TKR)

Offentligrättsliga bidrag 

Nettoomsättning  

Övriga intäkter  

Årets resultat  

Eget kapital  

Soliditet %  

Balanserat resultat 

Årets resultat 

Balanseras i ny räkning

2021 

15 816

370

14 987

265

5 221

39

2020 

15 836

358

17 310

638

4 955

43

2019 

8 880

359

9 630

53

1 965

34

2018

9 216

1 676

9 840

5

1 912

33

4 955 307

265 411

5 220 718

RESULTATDISPOSITION

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital disponeras enligt följande

I balanserat resultat ingår eget kapital SISU Idrottsutbildarna organisations-
nummer 897001-0354 från sammanläggningen 2020-01-01 med 2 351 941. 

tionsnummer 897001-0354 likviderades 

under 2020. Verksamhet och resurser 

flyttades över till RF-SISU Norrbotten med 

organisationsnummer 897000-2724 per 

den 1 januari 2020. Flerårsöversikten har 

inte räknats om, detta ger en bristande 

jämförelse mellan 2021 och 2020 mot 

föregående år.

Medlemmar

Förbundets medlemmar är 650 idrottsfören-

ingar, 858 sektionsidrottsföreningar, 61 SF 

och SDF med verksamhet i länet. I folkbild-

ningsuppdraget är vi i egenskap av idrottens 

studieförbund ett stöd för SF, SDF och dess 

idrottsföreningar samt ytterligare tre 

medlemsorganisationer som inte är 

anslutna till RF; bridge, pistolskytte och 

livräddningssällskapet. 

rade fysiska forum, utbildningar, möten och 

evenemang har tyvärr fått ställas in pga 

coronapandemin.

Flytt till nya lokaler  
RF-SISU Norrbotten

RF-SISU Norrbotten flyttade under senhös-

ten ut från de lokaler vi haft sedan 2005 till 

nya lokaler på Maskinvägen i Luleå. Många 

föreningar och förbund som fanns på 

Kronan flyttade med till nya Idrottens Hus på 

Bergnäsets industriområde. Det tillkom 

även nya föreningar och förbund. Nu är vi 15 

olika idrottsföreningar och förbund som 

tillsammans finns under samma tak på 

Idrottens Hus i Luleå.

Sammanläggning 2020

SISU Idrottsutbildarna Norrbotten organisa-
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Resultaträkning
RF-SISU Norrbotten 897000-2724

 RESULTATRÄKNING NOT 2021-01-01 2020-01-01

  1 12/31/21 12/31/20

 

 FÖRENINGENS INTÄKTER

 Gåvor  2 25 000 90 000

 Bidrag 3 15 816 481 15 835 932

 Nettoomsättning 4 371 524 357 857

 Övriga rörelseintäkter  558 054 1 848 309 

 Balanserat resultat projekt  -1 414 125 -464 393

  Summa föreningens intäkter   15 356 934 17 667 705

   

      

 FÖRENINGENS KOSTNADER        

 Övriga föreningskostnader 5 -1 371 554 -1 388 097

 Lämnade bidrag 6 -1 051 235 -739 604

 Övriga externa kostnader   -1 888 119 -2 071 413

 Personalkostnader och styrelsearvode 7 -10 780 615 -12 830 398

  Summa föreningens kostnader  -15 091 523 -17 029 512   

   

 

 ÅRETS RESULTAT  265 411 638 193
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Balansräkning
RF-SISU Norrbotten 897000-2724

 BALANSRÄKNING NOT 12/31/21 12/31/20

  1  

 

 TILLGÅNGAR

 Omsättningstillgångar

 Kortfristiga fordringar
 Kundfordringar  11 750 855 048

 Övriga kortfristiga fordringar  0 28 273 

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  311 057 352 194

  Summa kortfristiga fordringar  322 807 1 235 515

 EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 Eget kapital 9

 Eget kapital vid räkenskapsårets början  4 955 307 4 317 114

 Årets resultat  265 411 638 193

 Eget kapital vid räkenskapsårets slut  5 220 718 4 955 307 

 

 Kortfristiga skulder 
 Leverantörsskulder  388 859 280 042 

 Övriga kortfristiga skulder  2 205 995 2 099 946 

 Mottagna ej nyttjade bidrag 8 2 807 699 1 651 576  

 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  2 669 954 2 536 446

 Summa kortfristiga skulder  8 072 507 6 568 010 

 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  13 293 225 11 523 317

 Kassa och bank   12 970 418 10 287 802

 Summa kassa och bank  12 970 418 10 287 802 

  

 Summa omsättningstillgångar  13 293 225 11 523 317 

   

 SUMMA TILLGÅNGAR   13 293 225 11 523 317
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Noter
RF-SISU Norrbotten 897000-2724

Not 1 • Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen har upprättas i enlighet med årsredo-
visningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag, vilket 
kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räken-
skapsåren.

Upplysningar till resultaträkningen 
  

Not 2 • Gåvor och övriga bidrag 2021 2020

 

Svenska Kyrkan 25 000 90 000

Summa 25 000 90 000

Not 3 • Offentligrättsliga bidrag 

Bidrag 2021 2020

 

Kommunala 624 000 631 600 

Kommunala projektbidrag 476 000

Statliga 12 040 529 12 309 000

Regionala    2 298 000 2 298 000 

Regionala projekt bidrag 377 952 597 332

Summa 15 816 481 15 835 932

Not 4 • Nettoomsättning 2021 2020

 

Verksamhetsintäkter 58 450 73 800

Övriga försäljningsintäkter   313 074 284 057

Summa 371 524 358 648

Not 5 • Upplysning om övriga föreningskostnader 2021 2020

 

Inköp av varor och material verksamhet 805 196 675 846

Övriga verksamhetskostnader   566 358 712 251

Summa 1 371 554 1 388 097

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet

Eget kapital i förehållande till balansomslutningen.
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RF-SISU Norrbotten 897000-2724

Not 6 • Upplysning om lämnade bidrag 2021 2020

Verksamhetsbidrag SDF 904 235 739 604 

Återstartsbidrag SDF 147 000

Summa 1 051 235 739 604

Not 7 • Medelantalet anställda 2021 2020

Medelantalet anställda 21  27

Not 8  • Mottagna ej nyttjadebidrag RF    2021  2020

Etablering/inkludering 249,001 135 744

Rörelsesatsning 1,404,997 416 947

Svenska från dag 1 233 644 66 544

Strategi 2025 401 210 300 243

Idrottssvaga områden 488 847 702 098

Unga ledare 30 000 30 000

Summa 15 816 481 15 835 932

Not 9  • Eget kapital Balanserat kapital Ändamåls bestämt Totalt eget kapital

Ingående balans

Årets resultat

Utgående balans 

4 955 307

265 411

5 220 718

4 955 307

265 411

5 220 718

0

0

0
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Verksamhetsrevision  2021 

Undertecknade verksamhetsrevisorer har  tagit del av en proffsig  redovisning av verksamheten 
under 2021 av Distriktsidrottschef Katarina Halvardsson. 

2021 har i likhet med föregående år präglats av Coronapandemin och verksamheten har helt 
naturligt påverkats påtagligt. Vi noterar dock med tillfredsställelse de stora insatser som RF och RF-
SISU Norrbotten gjort avseende information och intressepolitiskt agerande för att lyfta fram 
idrottens svårigheter och behov. Det idrottspolitiska arbetets värde kan inte nog betonas och de 
insatser som gjorts har varit av stor betydelse för hela idrottsrörelsen. 

I pandemins spår kan vi dock glädjas över utvecklingen av digitala arbetsformer och utbildningsutbud 
som idrottsrörelsen kommer att ha glädje av i framtiden. I såväl SDF som föreningar har pandemi-
problematiken ”tvingat fram” mötesformer som kommer att vara användbara även framöver. Inget 
ont som inte har något gott med sig. 

Vi noterar framgången med Rörelsesatsningen i skolan och hoppas att verksamheten kan fortsätta 
den positiva trenden. Pandemin har tyvärr drabbat idrottsföreningarna relativt hårt. Antalet 
studietimmar har helt naturligt sjunkit rejält och även LOK-stödet har dalat till oroväckande låga 
nivåer. Här är olika former av återstartsstöd och övriga aktiva insatser mot SDF och föreningar av 
största betydelse.   

Samverkan med SDF:en är en av grundbultarna i RF-SISU Norrbottens verksamhet. Pandemin har helt 
naturligt försvårat detta arbete men vi gläds över alla insatser att utveckla samarbetet.  Pandemin 
har också mycket tydligt visat på värdet av alla former av idrottspolitiskt arbete och vi hoppas att 
dagens pågående arbete bildar mönster för kommande engagemang. 

Slutligen hoppas vi att pandemins negativa verkningar viker så att idrottsrörelsen kan återgå till 
någon form av normalitet. I RF-SISU Norrbottens verksamhetsinriktningar finns väl utarbetade 
visioner och inriktningar och vi önskar styrelsen och personalen framgång med sitt viktiga arbete. 

Slutligen konstaterar vi att verksamheten präglas av ordning och reda och att fattade beslut följs upp 
på ett tydligt sätt. Enligt vår uppfattning har såväl styrelse som kansli fullföljt sitt uppdrag på ett 
förtjänstfullt sätt, trots alla besvärligheter pga pandemin. 

 

Bengt Augustsson   Marie Nilsson Lundberg 

Verksamhetsrevisor   Verksamhetsrevisor 
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