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heten kring idrottens förutsättningar, restriktioner 
och tolkningar av dessa. Att idrotten agerar gemen-
samt under samlad flagg ger styrka och är till gagn för 
både stora och små idrotter, säger Katarina Halvards-
son.

På lokal och regional nivå har RF-SISU Norrbotten 
bedrivit samma arbete. Vi har samlat kommunernas 
kultur- och fritidsförvaltningar till kontinuerliga 
informations- och samrådsträffar vilka varit mycket 
värdefulla och uppskattade. Återkommande träffar 
har också skett med regionens smittskyddsenhet och 
länsstyrelsen. Den digitala utvecklingen har också 
inneburit att vi samlat kommunerna till tematräffar 
där vi lyft idrottens behov i andra frågor än covid-19.

Att Riksidrottsförbundet och RF-SISU distrikten 
har jobbat tätt tillsammans är en styrka. Vi har servat 
idrottsföreningar och förbund med snabb och aktuell 
information för att hjälpa dem navigera i ett föränder-
ligt landskap och en snårskog av rekommendationer, 
förordningar och lagar. Vi har också, genom att 
omfördela Idrottslyftsmedel, kunnat ge idrottsföre-
ningarna stöd till omställning av verksamheten. 

Ordföranden stolt över hur idrottsföreningarna 
hanterat pandemin
Under hösten gjorde RF-SISU Norrbotten en intervju-
undersökning med idrottsföreningar i länet. 

Resultatet bekymrar rejält. En väldigt hög andel av 
idrottsföreningarna är djupt oroade över pandemins 
påverkan på verksamheten. Men svaren visar också på 
en stor portion kämpaglöd bland länets ideella 
idrottsledare.

- Som ordförande i RF-SISU Norrbotten är jag stolt 
över den norrbottniska idrotten. Föreningarna och 
förbund har pendlat mellan hopp och förtvivlan, men 
aldrig slutat kämpa trots tvära kast och ständigt nya 
och svårtolkade restriktioner att förhålla sig till, säger 
Leif Nordström, ordförande i RF-SISU Norrbotten 
sedan många år.

- Restriktionerna har slagit ojämnt i distriktets 
idrottsföreningar. Några idrotter har kunnat fortsätta 
relativt normalt, några få har upplevt att de till och 
med fått nya aktiva och ett utökat intresse, och för en 
hel del föreningar har det blivit riktigt svårt – både 
verksamhetsmässigt och ekonomiskt.

Snabb digital utveckling ett ljus i mörkret
Även RF-SISU Norrbottens verksamhet har påverkats 
starkt av pandemin. Hela utbildningsutbudet har 
ställts om och blivit digitalt. De fysiska besöken våra 
idrottskonsulenter gör ute i länets föreningar har till 
största delen ersatts av digitala.

- Ett digitalt möte kan visserligen aldrig ersätta ett 
möte mellan fyra ögon eller fler, men den digitala 
utvecklingen har gått i en rasande fart och kvalitén på 
träffarna är numera väldigt bra, säger Katarina 
Halvardsson och menar att utvecklingen är positiv i 
ett stort län som Norrbotten där en mix mellan 
digitala och fysiska möten troligtvis blir verkligheten 
i framtiden.

- Under året har en mängd föreningar och förbund 
för första gången provat på att genomföra digitala 
årsmöten. Våra idrottskonsulenter har varit ett stöd i 
den processen. Vi har guidat vad gäller tekniska 
lösningar, men också kring hur den demokratiska 
processen fortfarande kan genomföras på ett säkert 
sätt. Det har varit uppskattat bland både föreningar 
och förbund, säger Katarina Halvardsson.

Inställda evenemang i mängder
Under året har mängder av arrangemang drabbats av 
bakslag och tvingats ställa in, ibland med kort varsel. 
Ett exempel är SM-veckan i Luleå/Boden som skulle 
ha genomförts i mars 2020. 

- Vi lider oerhört med alla föreningar som hade 
jobbat hårt under lång tid med förberedelserna för ett 
av Sveriges största idrottsevenemang. Evenemanget 
är viktigt inte bara för idrotten utan även för besöks-
näringen och kommunerna. I allra sista stund drogs 
det i handbromsen. Tävlingarna ställdes in och det 
gjorde också den välfyllda mötesplats vi på RF-SISU 
Norrbotten bjudit in till i samverkan med många 
andra aktörer, säger RF-SISU Norrbottens ordföran-
de Leif Nordström.

Leif Nordström  

ordförande
Katarina Halvardsson 

distriktsidrottschef

- Det var riktigt tråkigt och chockartat så där i 
pandemins begynnelse. Men vi måste våga se det 
positiva. Exempelvis så kommer den upprustning av 
skidstadion i Boden som gjordes inför SM-veckan 
bestå och kommer att tjäna idrotten under lång tid 
framöver.

Svårt att samarbeta med grannländerna
Barentssamarbetet med våra två nordiska grannar 
och Ryssland är ett annat område som drabbats hårt.

- Den svenska truppen till Barents Winter Games i 
finska Kajaani i mars hade så när packat väskorna när 
beskedet togs att ställa in spelen. Likaså kunde inte 
Barentskonferensen i Piteå genomföras. RF-SISU 
Norrbotten skulle vara värd för konferensen som är 
navet i Barentssamarbetet. Nu hoppas vi kunna 
genomföra den i slutet av 2021 i stället. Vi är måna om 
samarbetet som startade redan på 50-talet, säger Leif 
Nordström.

Idrotten behöver få hjälp genom krisen 
- Pandemin och dess restriktioner har påverkat 
idrotten svårt under snart ett års tid. Vi vet att 
idrottsrörelsen inte är ensamma om att kämpa men vi 
vet också hur viktiga idrottsföreningarnas insatser är 
för att vi ska fortsätta röra på oss, bryta stillasittande 
och må bra oavsett ålder och ambitionsnivå. 

ORDFÖRANDE OCH DISTRIKTSIDROTTSCHEFEN

RF-SISU  
Norrbottens  
första år  
präglades av 
coronapandemin 
Den 1 januari 2020 föddes RF-SISU Norr-
botten, efter en sammanläggning av 
Norrbottens Idrottsförbund och SISU 
Idrottsutbildarna. Vi är Riksidrottsför-
bundets och SISU Idrottsutbildarnas 
regionala organisation i Norrbotten, med 
två tydliga uppdrag: idrott och folkbild-
ning. 

I
klädd en ny kostym var vi redo att möta den 
norrbottniska idrotten med samma utbud och 
stöd som tidigare, bara paketerat på ett nytt, 

enklare och fräschare sätt. Vi har fått en ny logotype 
och en ny hemsida där du numera hittar både idrotts- 
och utbildningsrelaterade frågor – i stället för att som 
tidigare behöva leta på två olika hemsidor. 

- För organisationen var sammanläggningen 
välkommen. Även om vi under många år har jobbat 
integrerat med både idrotts- och folkbildningsfrågor 
så är det en tydlig markering att vårt stöd är mång-
facetterat. Exempelvis är gränsen mellan utbildning 
och rådgivning hårfin. I den nya organisationen har 
föreningarna en tydlig väg in - som ofta börjar med en 
kontakt med våra duktiga idrottskonsulenter, säger 
Katarina Halvardsson, distriktsidrottschef för 
RF-SISU Norrbotten.

Styrkan i en sammanhållen  
idrottsrörelse blir tydlig
Det har varit ett händelserikt år. I januari anade inte 
någon att 2020 skulle komma att ha en så stark prägel 
av coronapandemin. Mängder av svårigheter och 
utmaningar har blandats med möjligheter till 
kreativitet och snabb digital utveckling. 

- Under hela pandemin har Riksidrottsförbundet 
fört den samlade svenska idrottsrörelsens talan och 
arbetat intressepolitiskt för ett extra samhällsstöd till 
idrotten. Riksidrottsförbundet har också varit 
idrottens röst i diskussioner med Folkhälsomyndig-
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Idrottsrörelsen behöver kompenseras men också ges 
möjlighet att se hopp och ljusning över en längre 
tidshorisont. Redan idag vet vi att vi tappar ungdomar 
på grund av krisen och risken är att de aldrig hittar 
tillbaka, säger distriktsidrottschef Katarina 
Halvardsson.

Leif Nordström bekräftar distriktsidrottschefens 
analys och betonar vikten av att samhället sluter upp 
kring idrotten.

- För att mildra de ekonomiska effekterna behöver 
idrottsföreningarna stöd från omvärlden. Ska vi orka 
hålla i, hålla ut och även hålla ihop måste idrottsrörel-
sen få besked som ger oss möjlighet att se en framtid 
för hela rörelsen på lång sikt. Vi vädjar om och 
välkomnar initiativ kring olika omställningsstöd som 
gör att föreningarna orkar kämpa vidare och inte går 
under. Vi ska inte bara överleva för stunden, utan att vi 
måste få chansen att ”komma igen” den dag när 
pandemin släpper sitt grepp, säger Leif Nordström.

Inte bara corona
Även om mycket kretsat kring corona så har ordinarie 
verksamhet också löpt på parallellt.

- RF-SISU Norrbottens medarbetare har gjort ett 
förtjänstfullt arbete med att fortsätta driva på 
utvecklingen mot målen i Strategi 2025. Våra 
idrottskonsulenter har stöttat idrottsföreningarnas 
kompetensutveckling och inspirerat till att ställa om 
till digital folkbildning när det inte gått att mötas 
fysiskt i lärgrupper och kurser. Rörelsesatsningen i 
skolan har kunnat fortgå i något korrigerad form och 
Idrottens dag i skolan september blev en succé som 
uppmärksammades stort i media. Vi upplever också 
att trycket på att söka anläggningsstöd har ökat, säger 
distriktsidrottschef Katarina Halvardsson och 
ordförande Leif Nordström när de summerar ett 
ovanligt, tufft men också lärorikt 2020.

En  
idrottskonsulents 
betraktelse av ett 
ovanligt år

Jobbet som idrottskonsulent har alltid känts otroligt 
betydelsefullt, men i år har jag känt av mervärdet att 
få stötta idrotten i länet extra mycket. 

Det har varit utmanande att hjälpa föreningarna 
genom pandemin med både verktyg, guidning, 
utbildning, allmän stöttning och ekonomi. Vi har varit 
en hjälpande hand i stort som smått. 

Alla har vi tvingats tänka om och tänka smart - 
men framför allt nytt. Jag ser idrottsledare kämpa och 
jag är imponerad och glad över hur snabbt och bra 
idrottsföreningarna har ställt om verksamheten. Jag 
slås av att de digitala möjligheterna har legat oss så 
nära - vi har inte bara sett eller vågat prova dem 
tidigare. Coronapandemin har verkligen satt fart på 
utvecklingen. Det är toppen eftersom digitalisering 
och modernisering är en del av Strategi 2025.

Jag upplever att min roll som idrottskonsulent har 
förändrats 2020. Föreningarna har i större utsträck-
ning själva lagt energi på att driva frågor och områden 
där vi som konsulenter tidigare huvudsakligen varit 
drivande. Vi som idrottskonsulenter ger föreningarna 
en bra start med verktyg och metoder och därifrån har 
föreningarna gjort ett bra jobb med att driva arbetet 
framåt. 

Under det här året har jag än tydligare märkt av 
styrkan och kraften i att jobba tillsammans med 
Specialidrottsförbunden (SF), men kanske allra 
främst specialidrottsdistriktsförbunden (SDF). SF:en 
har kallat till digitala möten för alla idrottsansvariga 
idrottskonsulenter i distrikten. Det har stärkt 

”Örat mot telefonen och ögonen 
på skärmen” i stället för ”Örat mot 
rälsen” vid fysiska besök ute i 
idrottsföreningarna.

samverkan och det har blivit tydligare vad det 
specifika SF:et vill att vi ska göra ute i föreningarna. 
Vi har tillsammans kunnat stå starka genom pande-
min och alla dess omställningar för att erbjuda 
föreningarna den bästa hjälp vi kan. 

Som idrottskonsulent och idrottsengagerad på 
fritiden ser jag det som händer bakom kulisserna, 
både hos oss på RF-SISU Norrbotten och i före-
ningarna. Vi måste tillsammans bli bättre på att nå ut 
och visa på den otroligt stora samhällsnytta som 
idrottsrörelsen gör och den folkhälsa vi bidrar till. 
Idrottsföreningarna har utbildat både aktiva och 
ledare, hittat nya träningsformer, lärt sig att träffas 
digitalt. Att höra och se de ideella krafternas kamp ute 
i länet har varit fantastiskt. Ledare som gett aktiva 
individuella träningsupplägg, plogat upp en naturis 
eller samlats för att skotta upp idrottsytor – allt för att 
kunna fortsätta verksamhet under restriktionerna. 
Det påminner mig om hur stark gemenskap och kraft 
det finns där ute. Jag tror att många av våra före-
ningar i Norrbotten har förutsättningar att på sikt 
komma tillbaka starka ur pandemin, trots allt. Vi på 
RF-SISU Norrbotten finns alltid där för att hjälpa och 
stödja dem på vägen.
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Två organisationer 
blev en - 
RF-SISU Norrbotten
RF-SISU Norrbotten bildades den 1 januari 2020 efter en sammanläggning av 

Norrbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Norrbotten. RF-SISU 

Norrbotten är en av Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas 19 regionala 

organisationer, med två tydliga uppdrag – idrott och folkbildning.

Vårt uppdrag är att stödja, leda, företräda, utveckla, bilda och utbilda 

idrottsföreningar och specialidrottsdistriktsförbund som har verksamhet i 

Norrbotten. Vi är fortsatt idrottens studieförbund.

Sammanläggningen förändrar inte kärnverksamheten, men har förenklat vår 

administration och lett till en tydligare samhörighet mellan organisationens alla 

delar, på alla nivåer och i hela landet. 

Sammanläggningen har också bidragit till en tydlighet gentemot 

idrottsföreningarna. Tidigare kunde det uppstå förvirring kring till vem man skulle 

vända sig till - distriktsidrottsförbundet eller SISU Idrottsutbildarna. Nu finns en 

gemensam väg in till RF-SISU Norrbotten. 

RF-SISU Norrbotten  
är ett stöd för länets 
idrott 

650 IDROTTSFÖRENINGAR

857 SEKTIONSIDROTTSFÖRENINGAR

60 SF OCH SDF MED VERKSAMHET I 

LÄNET

I folkbildningsuppdraget är vi i 

egenskap av idrotttens studieförbund 

ett stöd för SF, SDF och dess 

idrottsföreningar samt ytterligare fyra 

medlemsorganisationer som inte är 

anslutna till RF - bridge, padel, 

livräddningssällskapet och 

pistolskytte.

På riksnivå är Riksidrottsförbundet och SISU 
Idrottsutbildarna fortsatt två juridiska personer. De 
19 RF-SISU distriktens varumärken inklusive 
logotyper och grafisk profil har anpassats och 
signalerar tydligt såväl RF- som SISU-tillhörighet. 

RF är huvudvarumärket och bäraren av den svenska 
idrottsrörelsen medan SISU Idrottsutbildarna är 
idrottsrörelsens studieförbund. SISU:s varumärke 
står på egna ben med en önskad position att vara 
”Idrottsrörelsens folkbildare” och med varumärkes-
löftet ”Sätter idéer i rörelse”. 

RF-SISU Norrbotten 
styrelse

Leif Nordström, ordförande

Carina Winsa, vice ordförande

Amanda Vigren, ledamot

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

Hela länet är vårt  
arbetsfält

RF-SISU Norrbottens huvudkontor 

ligger på Kronanområdet i Luleå. 

Medarbetare och lokalkontor finns 

också i Piteå, Överkalix och Gällivare. 

Vi gör fysiska och digitala besök i 

idrottsföreningar och förbund över 

hela länet.

Finansiering av  
verksamheten

RF-SISU Norrbotten får ta del av statliga, 

regionala och kommunala stöd. Det statliga 

stödet fördelas till RF-SISU distrikten via 

Riksidrottsförbundet och SISU Idrotts- 

utbildarna.

Riksidrottsförbundet fördelar stöd till vårt 

basuppdrag samt till de av regeringen just 

nu utpekade och öronmärkta satsningarna; 

inkludering, idrottssvaga kommuner och 

rörelsesatsning i skolan.

SISU Idrottsutbildarna fördelar utbildnings-

departementets folkbildningsstöd till 

distriktens folkbildningsverksamhet.

Det regionala stödet kommer från Region 

Norrbotten. Delar av detta stöd fördelas via 

ett SDF-bidrag vidare till specialidrotts- 

distriktsförbunden med 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). 

Under 2020 har vi fått kommunala bidrag 

från 12 av 14 kommuner, ett bidrag som gör 

att vi kan arbeta mer riktat i kommunerna för 

att utveckla barn- och ungdomsidrotten på 

orten. 
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Verksamhetsidé, 
värdegrund och 
vision
Idrottsrörelsen har kommit överens om en 
gemensam verksamhetsidé, vision och 
värdegrund som all verksamhet ska utgå 
ifrån. SISU Idrottsutbildarna utgår från 
samma värdegrund som RF, men utifrån 
ett folkbildningsperspektiv. För RF-SISU 
Norrbotten innebär det att vi har att ta 
hänsyn till båda dessa plattformar i vårt 
uppdrag att ska stödja, leda, företräda, 
utveckla, bilda och utbilda idrotts- 
föreningar och specialidrottsdistrikts- 
förbund som har verksamhet i Norrbotten.

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

För folkbildningsverksamheten är verksamhetsidén: 
Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge 
kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och 
vilja att utvecklas.

Vision
Idrottsrörelsens vision är inte blygsam: Svensk idrott 
– världens bästa. Svensk idrottsrörelse vill vara bäst i 
världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utveck-
las och förbättras både till form och innehåll. Det 
bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse 
med starka förbund och föreningar samt en bildnings- 
och utbildningsverksamhet i världsklass.

För vår folkbildningsverksamhet är visionen: 
Idrottsrörelsens folkbildning – världens bästa. I 
visionen ligger det livslånga, aktiva lärandet inbyggt.

Värdegrund
Idrottsrörelsen har kommit överens om en gemensam 
värdegrund som all verksamhet ska utgå ifrån. 
Värdegrunden består av fyra grundläggande princi-
per. Dessa är beslutade av RF-stämman, ingår i RF:s 
stadgar och är vägledande för all verksamhet som 
bedrivs inom ramen för RF:s medlemsförbund och 
dess föreningar. SISU Idrottsutbildarna utgår från 
samma värdegrund som RF, men utifrån ett folkbild-
ningsperspektiv. 

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.

Folkbildningsperspektiv:  Människors personliga 
utveckling och vikten av att tillhöra ett sammanhang 
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.

Folkbildningsperspektiv:  Idrottsrörelsens folkbild-
ning 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.

Folkbildningsperspektiv:  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.

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

Övergripande 
mål

Styrning mot målen 2025 
År 2015 beslutade idrottsrörelsen gemensamt om nya 
mål och under 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 före- 
ningar, med fokus på glädje och utveckling. Även om 
utmaningarna är många har engagemanget och 
förändringsviljan varit stor. Idrottsrörelsen har tagit 
sina första steg mot 2025. På vissa områden går det 
redan att skönja en positiv trend, men rörelsen har 
fortfarande ett stort och viktigt arbete framför sig.

Idrottsrörelsens mål 
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 idrottsrörelsen 
stärka arbetet med värdegrunden och vidareutveckla 
föreningsidrotten genom att sätta fokus på engage-
mang och medlemskap. Sammantaget kommer det 
göra Sverige starkare. De tvååriga verksamhetsinrikt-
ningarna utgår från den strategiska planen och målen 
2025.

Katarina Halvardsson, distriktsidrottschef
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Målet med  
folkbildning i 
idrottsrörelsen
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens studie- och 
utbildningsorganisation och ska verka för och bidra 
till idrottens utveckling genom folkbildning och 
utbildning. RF-SISU Norrbotten har motsvarande 
uppdrag på regional och lokal nivå. Våra idrottskon-
sulenter arbetar för att bidra till Norrbottens idrotts-
föreningars och specialidrotts-
distriktsförbunds utveckling. 

Till RF-SISU Norrbottens folkbildningsuppdrag 
hör att:
• Skapa förutsättningar för idrottsrörelsens utveck-

lingsarbete, strategier och mål.
• Med folkbildnings- och utbildningsinsatser bidra 

till idrottens och individers utveckling utifrån 
behov och förutsättningar.

• Skapa idrottsövergripande mötesplatser.
• Ansvara för att idrottens gemensamma ledarutbild-

ningar erbjuds och genomförs.
• Tillhandahålla pedagogiska metoder och utbild-

ningsmaterial för folkbildnings- och utbildnings-
verksamhet.

• Stödja idrottens studie-, bildnings- och utbildnings-
verksamhet utifrån regeringens riktlinjer och i linje 
med idrottsrörelsens strategi och mål.

RF-SISU Norrbottens arbete utgår från folkbild-
ningens 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 
delaktigheten. 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.

Statens mål och syfte med folkbildningen 
Statens stöd till folkbildningen utgörs av stor tilltro 
till studieförbundens förmåga att självständigt 
formulera sin verksamhet. Folkbildningen står fri 
från staten genom att staten formulerar det folkbild-
ningspolitiska målet och syftet med stödet till 
folkbildningen, men det är respektive studieförbunds 
ansvar att formulera sin egen idéprofil och mål för sin 
verksamhet.

Statens stöd till folkbildningen utgår från det mål 
riksdagen beslutat för folkbildningspolitiken: 
”Folkbildningen ska ge alla möjligheter att tillsam-

mans med andra öka sin kunskap och bildning för 
personlig utveckling och delaktighet i samhället.” 
Villkor för statens stöd till folkbildningen regleras i 
förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbild-
ning. 

Staten har fyra syften med sitt stöd till folkbild-
ningen: 
• Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och 

utveckla demokratin (demokratisyftet).
• Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald 

av människor att påverka sin livssituation och skapa 
engagemang att delta i samhällsutvecklingen 
(påverkans  och mångfaldssyftet).

• Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja 
bildnings  och utbildningsnivån i samhället 
(bildnings  och utbildningssyftet).

• Bidra till att bredda intresset för ökad delaktighet i 
kulturlivet (kultursyftet).

Våra  
verksamhetsformer 
för lärande

LÄRGRUPP ska 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.

Kärnan i folkbildning är samtalet och mötet mellan 
människor. Att lära tillsammans, med och av varandra.
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Coronapandemin
Effekter på idrottsrörelsen 
2020 blev ett tufft år för idrottsrörelsen. Coronapan-
demin 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 tävlings-
verksamhet i flera omgångar. Pandemin har också fått 
stora negativa effekter på idrottsföreningarnas 
ekonomi.

Under november månad intervjuade RF-SISU 
Norrbotten 75 idrottsföreningar i länets samtliga 
kommuner om hur de upplevde läget med tanke på 
coronakrisen. De representerade 35 olika idrotter, 
jämnt fördelade mellan individuella idrotter och 
lagidrotter. 70% av föreningarna upplevde mycket 
stor negativ påverkan på föreningens verksamhet och 
26% angav att påverkan var stor.

Coronapandemin upplevs som ett hot mot grunden 
i den ideella idrottsrörelsen på många sätt, både på 
kort och lång sikt. Idrottens kärna; idrott för alla hela 
livet, glädje, gemenskap, demokrati och delaktighet, 
sätts på hårda prov och det finns en risk att pandemin 

åstadkommer skador för lång tid framöver. Förening-
arna lyfter särskilt fram att de: 
• Tappar den sociala biten (gemensamma träningar, 

cuper, tävlingar och läger). 
• Tappar medlemmar, risk för att de inte hittar 

tillbaka.
• Tappar engagemang hos föreningens ideellt 

engagerade. 
• Ser minskad motivation hos aktiva på grund av låg 

tävlingsverksamhet och träningar som inte kan 
genomföras som vanligt. 

• Fått eller kommer att få ekonomiska problem (färre 
sponsorer, minskade intäkter). 
 
25% av föreningarna reflekterade över att corona-

pandemin trots allt också har gett positiva effekter, 
om än i liten grad. Exempelvis genom tillströmning av 
nya medlemmar i utomhusidrotter (som exempelvis 
golf, orientering och sportdykning), att breddverk-
samheten har påverkats positivt när tävlingsinslagen 
tonats ned på grund av restriktionerna, att man hittat 
nya former att idrotta, fått mindre kostnader på kort 
sikt och utvecklat sätt att mötas digitalt.

RF-SISU  
Norrbottens  
organisation  
och arbetssätt 
 
RF-SISU Norrbotten är organiserade i tre verksam-
hetsområden som sömlöst och flexibelt arbetar 
tillsammans; idrott, folkbildning/utbildning och 
intressepolitik/kommunikation. Varje verksamhets-
område leds av en verksamhetschef som tillsammans 
med distriktsidrottschefen bildar ledningsgruppen.

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, special- 
idrottsdistriktsförbund och övriga medlems- 
organisationer. Det kan exempelvis handla om barn- 
och ungdomsidrottsfrågor, inkludering, antidoping, 
anläggningsfrågor, jämställdhet och förenings- 
kunskap. De projekt och satsningar som vi driver ska 
leda till en förflyttning mot målen i Strategi 2025.  
Som Riksidrottsförbundets förlängda arm fördelar  
vi också idrottsmedel av olika slag till idrotts- 
föreningarna i länet; Idrottslyftsmedel, inkluderings-
medel och anläggningsstöd. 

I vårt folkbildningsuppdrag är idrottskonsulen-
terna en resurs för medlemmar som vill utveckla sig, 
sin organisation och sin verksamhet. Vi ringar 
tillsammans in behoven och skräddarsyr därefter 
utvecklings- och utbildningsinsatser. Vi har stor nytta 
av SISU Idrottsböckers hela utbud. Som idrotts- 
rörelsens förlag samlar de in, förädlar och sprider de 
idrottskunskap med hög kvalitet och idrottsnytta via 
böcker, digitala utbildningsmaterial och internet. 

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.

Linda Karlsson och Jakob Boudin, två av RF-SISU Norrbottens medarbetare.



Coronarestrik-
tioner för 
idrottsrörelsen 
under året

I början på mars började smittspridning av 

coronaviruset ta fart i Sverige. Den 11 mars 

förbjöd regeringen allmänna sammankoms-

ter med över 500 personer. Kort därefter, 

den 27 mars förbjöds allmänna samman-

komster och offentliga tillställningar med 

fler än 50 personer, exempelvis idrottstäv-

lingar. Regeringen kom med skarpa 

uppmaningar att undvika onödiga resor 

inom landet. 

Folkhälsomyndigheten (FHM) tog fram 

allmänna råd för tränings- och tävlingsverk-

samhet inom idrottsrörelsen den 1 april. Där 

stod att matcher, träningsmatcher, tävlingar 

och cuper skulle skjutas upp för att minska 

smittspridning av coronavirus, och att 

närkontakt mellan idrottsutövare bör 

undvikas. Om möjligt skulle träningar och 

andra idrottsaktiviteter hållas utomhus, 

antalet åskådare skulle begränsas och 

trängsel samt onödiga resor i samband med 

idrottsutövande skulle undvikas.

Framåt sommaren och början av hösten 

kunde tävlingsidrotten starta igen på flera 

sätt, i de flesta fall utan publik. Motionslopp 

och andra tävlingar på allmän plats, till 

exempel i orientering, cykel och triathlon, 

kunde inte genomföra stora delar av 

planerade tävlingar på grund av begräns-

ningarna i förbudsförordningen.

När smittspridningen återigen steg under 

senhösten infördes restriktioner för 

idrottsrörelsen som förbjöd träning och 

tävling för personer födda 2004 och 

tidigare, med undantag för yrkesmässiga 

idrottsutövare. Barn och ungdomar födda 

2005 och senare kunde fortsätta träna men 

inte tävla. Dessa restriktioner infördes först 

regionvis, där det fanns mindre skillnader 

mellan regionerna i råden. I Norrbotten 

infördes reseavrådan både inom och utom 

regionen och ett publiktak på max 8 

personer på idrottsevenemang.

Den 20 november beslutade regeringen att 

förbjuda offentliga tillställningar och 

allmänna sammankomster som samlade fler 

än 8 personer, med undantag för idrottseve-

nemang som hade möjlighet att ta in upp till 

300 i publik till anvisade sittplatser under 

vissa förutsättningar. I Norrbotten gällde 8 

personer i publiken fortsatt. 

Inför jul och nyår beslutade Folkhälsomyn-

digheten att rekommendationerna återigen 

skulle bli nationella från den 14 december. 

Det blev återigen möjligt för personer födda 

2004 och tidigare att träna tillsammans, 

men smittsäkert, helst utomhus och i 

grupper omkring åtta personer som flest. 

Enstaka tävlingar och matcher för barn 

tilläts.

Redan den 17 december meddelade 

regeringen att landets alla kommunala 

anläggningar skulle stängas för icke 

nödvändig verksamhet eftersom smittsprid-

ningen ökade i en oroväckande takt. I 

praktiken innebar det att idrottsföreningar-

na tvingades ställa om till träning utomhus, 

trots vinter med kyla, halka och snö.
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Insatser för att klara en kris
Coronapandemin har inneburit en resurs- och 
energikrävande omställning för RF-SISU Norrbotten. 
Vi har i vår företrädarroll för den norrbottniska 
idrottsrörelsen, i nära samverkan med Riksidrottsför-
bundet, fokuserat på att ge stöd och hjälp i den kris 
som slagit hårt mot idrottsföreningarnas och 
specialidrottsdistriktsförbundens verksamhet. Vi har 
uppmanat idrottsrörelsen att ställa om och inte ställa 
in, då vi vet att fysisk aktivitet är värdefull för 
människors hälsa. Vi har fört fram Folkhälsomyndig-
hetens 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 digitalisera vårt 
arbetssätt. Det har möjliggjort att vi har kunnat 
interagera med idrottsföreningar och internt inom 
organisationen, trots att våra medarbetare till största 
del arbetat hemifrån sedan i mars.

Som stödorganisation är vårt mål att idrottsrörel-
sen ska överleva coronakrisen och ha en framtid även 
när krisen är över. Vi har på olika sätt uppmärksammat 
hur idrottsrörelsen påverkas av coronakrisen. Vi har 
gjort nulägesanalyser i föreningar och regelbundet 

Luleå Hockey har spelat inför 
tomma läktare under coronakrisen.
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genomfört träffar med länets kommuner där vi 
tillsammans har sett över hur vi kan stötta idrotts-
föreningarna. Vi har också bjudit in till informations-
träffar för idrottsföreningar och genomfört dialog-
möten med både SDF och kommuner för att skapa 
samstämmighet kring hur restriktioner ska tolkas och 
hanteras. RF-SISU Norrbotten har funnits med i 
Länsstyrelsens samordningsgrupp för Covid-19 
tillsammans med Region Norrbotten och annan 
offentlig verksamhet.

Föreningar som inte har kunnat genomföra fysiska 
årsmöten har erbjudits stöd av oss för att kunna 
genomföra dem digitalt. 

Coronapandemins påverkan 
på folkbildning och utbildning
Pandemin bromsade under våren snabbt upp i stort 
sett all lokal folkbildningsverksamhet ute i landet. 
RF-SISU Norrbotten arbetade intensivt i syfte att inte 
ställa in utan att ställa om verksamheten. 

Vi har så gott det går ställt om verksamhet genom 
att anordna digitala föreläsningar, utbildningar och 
träffar. Inom områden som exempelvis antidoping, 
inkludering och barn- och ungdomsidrott har det 
fungerat bra att genomföra digitala föreläsningar och 
kurser. 

Trots nya digitala lösningar har folkbildningsverk-
samheten minskat under året. Idrottsföreningarnas 
verksamhet har påverkats kraftigt och i och med det 
möts inte människor på samma sätt som tidigare. Det 
gör att många fina tillfällen till folkbildnings- och 
utbildningsinsatser har försvunnit. Föreningarna har 
i många fall varit inriktade på överlevnad och har inte 
haft kraft och energi att fokusera på framtida 
utveckling.  

Merparten av RF-SISU Norrbottens inplanerade 
fysiska forum, utbildningar, möten och evenemang 
var vi tyvärr tvungna att ställa in. Norrbottens 
Idrottsforum, politikerträffar, mötesplatsen under 
SM-veckan och processarbeten i föreningar är några 
exempel. 

Spridning av relevant Coronainformation
RF-SISU Norrbotten har satsat på att sprida aktuell 
och relevant coronainformation till idrottsföreningar 
och specialidrottsdistriktsförbund i Norrbotten. Vi 
har haft ett nära samarbete med Riksidrottsförbundet 
och övriga RF-SISU distrikt, för att förmedla en 
samlad bild av läget. 

Vi har informerat om allt från nya lagar, förord-
ningar, föreskrifter och allmänna rekommendationer 
till att tipsa om hur föreningar har ställt om sin 
verksamhet. Vi har använt oss av flera olika kanaler: 
webb, nyhetsbrev, sociala medier, personliga kontak-
ter och genom att genomföra utbildningar och 
informationsträffar.

På vår webb rfsisu.se/norrbotten har vi tydliga 
ingångar till gedigen coronainformation som 
uppdaterats kontinuerligt. Riksidrottsförbundet har 
en coronamail, corona@rf.se, där det snabbt går att få 
svar på komplicerade frågor rörande idrott och 
corona. 

Ekonomiskt stöd under corona
Kompensationsstöd för uteblivna intäkter

Riksidrottsförbundet har under året erhållit 1,5 
miljarder i ökat anslag från staten för att hantera de 
ekonomiska effekterna av coronaviruset i landet. 
Idrottsföreningar och Specialidrottsförbund i hela 
landet har kunnat ansöka om kompensationsstöd för 
att mildra de största intäktsbortfallen och öka 
möjligheterna till överlevnad. Sammanlagt har strax 
över 6 000 idrottsföreningar i landet (ej unika) och ett 
30-tal specialidrottsförbund inklusive specialidrotts-
distriktsförbund ansökt om stöd. I Norrbotten har 172 
föreningar tagit del av totalt 5,5 miljoner kr i kompen-
sationsstöd för kvartal två och tre 2020.  I snitt har 
stödet till varje förening i landet täckt ungefär 43 % av 
det sökta beloppet. Värst ekonomiskt drabbade har 
föreningar och förbund med omfattande evene-
mangs- och serieverksamhet i förhållande till sin 
omsättning varit. Stöd för kvartal fyra behandlas 
under 2021.

Stöd för att ställa om verksamheten

För att stödja idrottsföreningarna i krisen har vi 
omfördelat delar av det statliga Idrottslyftsstödet som 
vi fördelar till idrottsföreningarna, i samverkan med 
Riksidrottsförbundet. Stödet syftar normalt till att 
hjälpa idrottsföreningarna att utvecklas i linje med 
Strategi 2025. 

Under coronapandemin har vi kunnat ge stöd till 
åtgärder som hjälper föreningarna att fortsätta den 
dagliga verksamheten i så stor utsträckning som 
möjligt, så länge det kunnat ske enligt regeringens 
beslut samt myndigheternas råd och rekommendatio-
ner. Idrottsföreningarna har kunnat ansöka om medel 
med upp till 10 000 kr per satsning under året. 

Vi har exempelvis fördelat stöd till redskap för att 
möjliggöra träning utomhus, kostnader för annorlun-
da idrottsverksamhet, ändrat anläggningsbehov på 
grund av stängda hallar, handsprit och rengöringsme-
del för totalt 300 000 kr.  

Utvecklingsresor 
för att nå målen
På Riksidrottsmötet i maj 2017 beslutade stämman om fem 
utvecklingsresor som idrotten måste fokusera på för att nå 
målen för Strategi 2025. De kallas utvecklingsresor eftersom de 
är en långsiktig och gemensam strävan för idrottsrörelsen mot 
de övergripande målen 2025. På regional nivå är det RF-SISU 
Norrbotten som leder, stödjer, företräder, bildar och utbildar 
idrottsrörelsen i riktning mot målen.
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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. Utveck-
ling av rörelseförståelse gör att vi får fler 
utövare totalt sett och även fler internatio-
nella medaljer.

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 aktivitetsle-
dare och organisationsledare i idrottsföreningar i hur 
de bäst kan anpassa verksamheten ur barnens 
perspektiv. Genom forskning på barn- och ungdom-
sidrott vet vi:
• Att vi inte ska elitsatsa för tidigt.
• Att vi inte ska toppa lagen.
• Att det är bra om man får möjlighet att hålla på med 

många idrotter långt upp i åldrarna.

En ny syn på träning och tävling

Bottenbild:  Ungdomar i Jokkmokks Basket provade på friidrott under pandemin.

Vi har kommunicerat och diskuterat kring 
forskningsresultat kopplat till idrottsföreningarnas 
verksamhet vid möten med idrottsföreningar under 
året. Vi upplever att vi gör förflyttningar i riktning 
mot målen i Strategi 2025. Ledare har idag en större 
kunskap inom området än tidigare.

Samsyn Norrbotten – 
samverkan mellan fem lagidrotter
Samsyn Norrbotten är en överenskommelse mellan 
Norrbottens Fotbollförbund, Norrbottens Handboll-
förbund, Norrbottens Ishockeyförbund, Norrbottens 
Innebandyförbund och Norrbottens Basketdistrikts-
förbund som ska ge barn och unga förutsättningar att 
hålla på med flera idrotter längre upp i åldrarna. 
Specialidrottsdistriktsförbunden 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 
specialisering. Idrotterna har enats om att samordna 
tävlingssäsongerna och i Samsynsavtalet finns 
riktlinjer som ska göra det lätt för barn och unga upp 
till och med 15 år att prioritera när idrottsaktiviteter 
krockar. Året har varit speciellt ur Samsyn Norr-
bottens perspektiv. På grund av coronapandemin 
tvingades vinteridrotterna avsluta sina verksamheter 
i förtid. Det gjorde att det inte blev några större 
krockar mellan vinter- och sommaridrotterna under 
våren. Vi har träffat Samsynsgruppen, med rep-
resentanter från respektive medverkande idrott, för 
att planera inför olika scenarion vid säsongsöver- 
gången mellan vinter- och sommaridrotterna 2021.

Jokkmokk Basket ställde om till friidrott
När corona slog till fick föreningarna tänka om och 
vara kreativa. I Jokkmokk fann man att de aktiva var 
intresserade av att prova på friidrott. För att ställa om 
verksamheten som vanligtvis är inomhus till att 
fortsätta utomhus fick föreningen ekonomiskt stöd  
till att köpa in material. Aktiviteten var mycket 
uppskattad och man ser att friidrotten kompletterar 
basketen på ett bra sätt. Det är troligt att föreningen 
kommer fortsätta med friidrott som kompletterande 
träning.

Tränaren Joar om fördelen att behöva tänka nytt 

ibland:

”Kul med att kunna få möjligheten att 
prova på nya aktiviteter som förmodligen 
inte skulle blivit av om inte den här 
coronapandemin drabbat världen och oss 
alla. Bra att få möjligheten att genomföra 
alternativa träningsmetoder utomhus 
där vi kan utveckla nya färdigheter”.

Ledaren Lars om det ekonomiska stöd föreningen 

fick till omställningen:

”Det var kul att växla över och komplet-
tera våra basketaktiviteter med detta och 
vi känner oss väldigt tacksamma över 
möjligheten att inhandla nödvändig 
utrustning via RF-SISU Norrbotten.”

Nattidrott på Porsön - 
aktivt häng för unga på helgkvällar
Nattidrott är ett projekt som görs i samverkan med 
Luleå kommun. Kommunen är projektägare och 
RF-SISU Norrbotten projektleder. Satsningen som 
startades 2019 finansieras via Luleå kommuns sociala 
investeringsmedel, en pott som avsatts för att skapa 
jämlik hälsa i Luleå.  

Nattidrott ska locka ungdomar i bostadsområdet 
Porsön i Luleå med glädje, rörelse och ett ”aktivt 
häng” under fredag- och lördagskvällar. Från kl 20 
fram till midnatt har det bjudits på ett smörgåsbord av 
gratis idrottsaktiviteter för att nå barn och unga som 
vanligtvis inte idrottar i en förening. På Porsön bor 
många socioekonomiskt utsatta unga och området 
dras också med ett gammalt rykte om att vara oroligt. 
Genom att under trygga former låta ungdomarna 
prova på och möta olika idrotter, människor och 
aktiviteter är målet att de ska lockas in i idrottens 
värld utan krav på medlemskap eller medlemsavgift. 
Varje helgkväll har cirka 35-40 unga deltagit i 
Nattidrott.  Kompisgrupper och individer som 
normalt inte träffas eller umgås har idag en relation 
och gemenskap utanför Nattidrott, åldrar och kön 
mixade. De har hittat nya kompisar för livet.
Marknadsföring av Nattidrott sker framför allt via 
sociala medier som är den dagliga kommunikations-
kanalen för dagens unga. Vi bjuder på lite roliga 
videor, bilder, tävlingar och berättar för deltagarna 
vad vi har på gång på Instagram, Tiktok och Face-
book.

Projektet har fått fantastisk respons från både 
föräldrar, deltagare, skolor och lokala aktörer, samt 
god medial bevakning både lokalt och regionalt. SVT 
Barn och Lilla Sportspegeln gjorde ett reportage som 
sändes på bästa sändningstid för barn. Några univer-
sitet och högskolor i landet har använt projektet som 
förebild när de talat om den nya, moderna idrotten.

Målet har sedan dag ett varit att Nattidrott inte blir 
ett så kallat ”tomteblossprojekt” utan något bestående 
som kan etableras in i Luleå Kommun och hos 
föreningarna. Att konceptet varit lyckat beror mycket 
på det goda samarbetet mellan olika aktörer i Luleå 
såsom Luleå Kommun och dess förvaltningar, 
organisationer som Rädda Barnen samt lokala företag 
och föreningar. Det har varit enkelt att ta kontakt med



I det fördjupade  
samarbetet erbjuder 
RF-SISU Norrbotten 
skolorna:

• Verktyg för att skapa ett systematiskt 

kvalitetsarbete för rörelse under 

skoldagen.

• Processtöd för skolans rörelseteam.

• Inspiration till rörelse och idrott.

• Utbildning för personal i rörelseförståelse.

• Utbildning av elever till rörelseledare.

• Stöd för samverkan med idrottsföreningar.

• Start av skolidrottsförening.

• Inbjudningar till nätverksträffar.

• Arrangemangsstöd, exempelvis Idrottens 

dag och Dans i Norrbotten
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lokala företag och föreningar som har varit villiga att 
hjälpa till och tillsammans har vi skapat trygga 
miljöer och en fantastisk gemenskap för barn och 
unga att aktivt umgås i.

Coronapandemin har haft stor påverkan på 
verksamheten. Vi pausade verksamheten 12 mars-8 
maj och ställde därefter om och flyttade aktiviteterna 
utomhus. Idén med ”Nattidrott Pop-up” föddes och vi 
bjöd in till så kallade pop-up stationer med roliga 
aktiviteter runt om i Luleå i det härliga sommarväd-
ret. Under hösten pausades verksamheten åter från 
mitten av november fram till årsskiftet. På grund av 
det försämrade smittläget fick vi tyvärr skjuta upp 
premiären av nya planerade verksamheter på Tuna/
Notviken och i centrum som skulle ha startat i slutet 
av året. 

Rörelsesatsning i skolan

”I satsningen vill vi bygga broar mellan 
skolan, barnen och föreningslivet.”

Riksidrottsförbundet 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 skolre-
sultaten.  RF-SISU Norrbotten samordnar rörelse-
satsningen regionalt, i nära samverkan med kommu-
ner, skolor och föreningslivet. Målgruppen för 
satsningen är barn i årskurs F till 6. Med utgångs-
punkten att rörelseförståelse är lika viktigt som läs- 
och skrivförståelse 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 rörelser och vara i rörelse hela livet. 
Vi arbetar främst med att öka rörelsegraden under 
raster men även under lektionstid i form av så kallade 
brainbreaks.

Under 2020 har vi utbildat personal, elever och 
vårdnadshavare i vikten av goda rörelsevanor och 
genom olika aktiviteter praktiskt bidragit till ökad 
rörelse på skolorna. Vi har erbjudit skolor två nivåer 
av samarbete. 2020 har vi haft fördjupat samarbete 
med 14 skolor från Haparanda, Boden, Överkalix, 
Kalix och Luleå. I övrigt har vi samverkat med 28 
andra skolor och föreningar. 

platsar och gärna söker sig till föreningsidrotten på 
fritiden.

De här skolorna genomförde Idrottens dag  
25 september
• Montessori Droppen, Haparanda
• Torpgärdsskolan, Boden
• Nya Läroverket, Luleå
• Sunderbyskolan, Luleå
• Hertsöskolan, Luleå
• Centrumskolan, Kalix
• Näsbyskolan, Kalix
• Ytterbyns skola, Kalix
• Marielundsskolan och Språkskolan, Haparanda 

– här var medarbetare från RF-SISU Norrbotten på 
plats och samarrangerade med skolan (se reportage 
på sida 22)

Nätverk för mer rörelse i skolan
De tio norrbottniska skolor som medverkade i 
Idrottens dag ingår i ett nätverk som är kopplat till 
Riksidrottsförbundets och RF-SISU Norrbottens 
rörelsesatsning i skolan - ett uppdrag som idrottsrö-
relsen har fått från regeringen. Det handlar om att 
kraftsamla för mer idrott, rörelse och utveckling av 
rörelseförståelse under skoldagen.

Precis som att det är viktigt att lära sig att skriva, 
läsa och räkna i skolan behöver barnen öva upp sin 
rörelsekompetens och göra fysisk aktivitet till en god 
vana.

- Bara 22% av flickorna och 44% av pojkarna når 
upp till den rekommenderade nivån av 60 minuters 
rörelse per dag. Det här är något som RF-SISU 
Norrbotten vill göra något åt, tillsammans med skolor 
och idrottsföreningarna, säger Jonas Näslund.

- I skolan kan vi nå alla barn, även de barn som rör 
sig allra minst. Vi vill ge barnen chansen att hitta en 
aktivitet som de känner att de gärna vill fortsätta med 
på sin fritid, säger Jonas Näslund.

-  Med föreningsidrotten följer mycket positivt, 
inte bara fysisk aktivitet utan också glädje, gemen-
skap, demokrati och delaktighet.

*Coronapandemin har påverkat Idrottens dags utformning. 
Flera skolor har valt att inte bjuda in idrottsföreningar med 
prova-på-aktiviteter, utan i stället anordnat andra typer av 
rörelseövningar.

REPORTAGE

2 000  
norrbottniska 
skolbarn  
i rörelse under 
Idrottens dag
Det var kul, svettigt och alldeles underbart 
när över 200 skolor i landet stod upp för 
barns rätt till idrott och hälsa. 2 000 
norrbottniska skolbarn i tio skolor hade 
goda chanser att vakna upp med tränings-
värk på lördag morgon.

Fredag 25 september var det premiär för Idrottens 
dag i skolan. Runt om i landet deltog 200 skolor och  
50 000 barn. I Norrbotten fick 2 000 skolbarn på tio 
skolor svettas, ha kul och utmana sin rörelseförmåga.

Det är skolorna själva som har planerat för 
Idrottens dag, med RF-SISU Norrbotten som 
bollplank. Alla arrangemang har därför sett olika ut. 
Gemensamt är 120 minuters rörelse och att det ska 
inspirera till rörelse och träning, och uppmärksamma 
varje barns rätt till idrott och ett hälsosamt liv.

- Med Idrottens dag vill vi tillsammans med skolor-
na ge barnen möjlighet att röra på sig på ett sätt som 
får dem att känna att de kan, vill och vågar idrotta, 
säger Jonas Näslund, samordnare för RF-SISU 
Norrbottens rörelsesatsning i skolan.

Det kan låta självklart att alla barn ska ha rätt till 
rörelse och hälsa, men en alltmer stillasittande livsstil 
gör att många barn tycker att det är jobbigt och svårt 
att röra på sig.

- Med dålig ork och brister i grundmotoriken blir 
det inte roligt att idrotta, säger Jonas Näslund och 
menar att vi måste möta barnen där de är, med roliga 
aktiviteter på en nivå som gör att barnen känner att de 

Idrottens dag  
i skolan

Fredagen 25 september 2020 arrangerades Idrottens 
dag i skolor i Norrbotten och över hela Sverige. Det är 
en del av European School Sports Day, som genomförs 
tillsammans med skolbarn över hela Europa, och EU:s 
satsning European Week of Sport. Riksidrottsförbun-
det och RF-SISU Norrbotten stod bakom arrange-
manget som genomfördes i samverkan med skolor. 
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Den moderna  
föreningen  
engagerar
2025 är målet att idrottsrörelsen tar vara 
på människors engagemang och inspirerar 
till delaktighet. Medlemskapet är moder-
niserat. 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.

Digitalt processarbete 
med Kalix Ryttarförening
RF-SISU Norrbotten har genomfört ett helt och hållet 
digitalt processarbete med styrelsen och en anställd i 
Kalix Ryttarförening. Vi träffades i Teams och 
använde Menti som ett verktyg att samla in åsikter.
• Träff 1: En föreläsning om det ideella engagemanget 

som genomfördes tillsammans med Arjeplogs 
Ryttarförening.

• Träff 2: Vi strukturerade upp styrelsens arbetsupp-
gifter.

• Träff 3: Vi jobbade fram värdegrunderna.
• Träff 4: Vi jobbade fram en verksamhetsidé och vision.

Vår erfarenhet är att processen löpte på  riktigt bra, 
trots att vi inte kunde mötas fysiskt.  Alternativet var 
att skjuta upp arbetet men föreningen var angelägen 
om att få jobbet gjort. Nackdelen med digitala 
processarbeten är att diskussioner tenderar till att bli 
lite “platta” och det är svårt att få riktigt bra energi i 
gruppen. 

Föreningsutveckling gav 
nytändning i Kalix Basket 
Kalix Basket har under en tid haft låg aktivitet, men 
har nu fått en nytändning och lyckats locka många 
barn och ungdomar till sin verksamhet. För att 
behålla ungdomar, motivation och engagemanget i 
föreningen så fokuserar man på föreningsstärkande 
aktiviteter och föreningsutveckling. I och med corona 
har föreningen tillsammans med RF-SISU Norrbot-
ten varit kreativa och genomfört träffar både digitalt 
och fysiskt.  Att skapa en tydlig och stabil grund att stå 
på med värdegrunder, verksamhetsidéer, visioner och 
mål driver föreningen mot en ljus framtid.

Luleå Bugg & Swing har 
en tydlig plan för framtiden
Förra året startade Luleå Bugg & Swing ett gediget 
arbete i föreningsutveckling. De ville ta fram, 
styrdokument och bli en mer öppen och modern 
förening. Vägen har varit lång och arbetet har pågått 
under en lång tid. Man har på egen hand och med 
hjälp av oss på RF-SISU Norrbotten - trots pandemin 
- samlat kraft och har nu en tydligare plan för 
framtiden med utstakade verksamhetsområden, mål 
och strategier. Med struktur, tydlighet och inklude-
ring av alla så känner föreningen att arbetet med att 
bli den moderna föreningen som engagerar tar fart. 

REPORTAGE

Skönt gung  
i rörelsen under 
Idrottens dag
Det var märkbart taggade och 
förväntansfulla barn som kom till 
Marielundsskolan och Språkskolan i 
Haparanda på fredag morgon. Äntligen 
var det dags för Idrottens dag och det hett 
efterlängtade besöket av artisten och 
rörelseförespråkaren Pidde P.

Idrottens dag - för allas rätt till rörelse
De hade tränat och förberett sig. Rörelserna var 
inövade och nu skulle Marielundsskolans och 
Språkskolans elever dansa och göra “moves” tillsam-
mans med kändisen Pidde P. Idrottens dag var en 
chans för skolorna att visa att man står upp för barns 
möjlighet till idrott och hälsa.

Så fort musiken går i gång börjar havet av barn att 
gunga. Barnen är med på noterna och Pidde ger järnet 
uppe på lastbilsflaket. Det märks att han gillar barn 
och att han gillar det han gör. Han tror på kraften i 
rörelse och motion. Budskapet är tydligt och han 
pratar till barnen på ett sätt som alla förstår. Alla barn 
ska röra på sig, mycket mer än de flesta gör idag. För 
att det är bra. För hälsan. För skolresultatens skull. 
Och för att du är cool när du rör dig, säger han och 
passar ett raggningstips till killarna.

Konceptet är både enkelt och genialiskt. Musik, 
dans och rörelser som kräver både puls och koordina-
tion, utan att barnen tänker på det. Rörelser som 

kommer av sig själv och som engagerar. Klasserna har 
fått övningsvideos i förväg så att de kan träna 
tillsammans. Många har övat varje dag och kan både 
rörelser, musik och text utantill. Solen har precis 
trängt undan mörka regnmoln och det känns precis så 
där bra som det ska göra.

Barnen i Haparanda idrottar  
mindre än i resten av landet
Det är ingen slump att Pidde P är på besök i Haparanda 
för att inspirera. Statistik från Riksidrottsförbundet 
visar att barn idrottar mindre här än i resten av 
landet. Skolor som ingår i nätverket kring RF-SISU 
Norrbottens rörelsesatsning i skolan har fått 
möjlighet att anordna Idrottens dag och visa att de 
står upp för barns rätt till idrott och hälsa, med målet 
att alla barn ska vilja, kunna och våga idrotta. I 
Haparanda anordnar, utöver Marielunds- och 
Språkskolan, även Montessori Droppen Idrottens dag 
inklusive besök av Pidde P. 

Rörelseaktiviteter med RF-SISU Norrbotten
Divin Ntwari går i sexan och är jättenöjd med 
Idrottens dag. Pidde P var såklart dagens höjdpunkt, 
men han ger också tummen upp för RF-SISU Norrbot-
tens fem olika rörelsestationer, där barnen under 
lekfulla former tränas i grundmotoriska färdigheter.

- Vi har hoppat på ett ben, sprungit över och under 
hinder och i vissa grenar har vi behövt samarbeta, 
säger Divin och pekar mot stationerna.

- Det är viktigt att röra på sig, det är bra för hälsan. 
Man får ta ut sin energi på det.

Dubbeltumme upp
När Idrottens dag är över och det mesta är undan-
plockat stannar två flickor till för att säga hej då.  
Vi frågar vad de har tyckt om Idrottens dag. Båda 
flickorna ger oss två tummar upp, ett gnistrande 
leende och så utbrister de ”Det var bara bäst”!



Stora digitaliserade kliv 
Coronapandemin har bidragit till att idrottsrörelsen 
tagit stora kliv i digitaliseringsprocessen. Vi har 
tvingats tänka nytt, tänka om och framför allt tänka 
smart. Att nyttja digitala möjligheter är ett led i att 
modernisera arbetssättet i idrottsrörelsen. Det ger 
nya möjligheter och underlättar kontakten mellan 
människor. Det fysiska mötet har fått ett komplement 
som fungerar utmärkt i många avseenden. RF-SISU 
Norrbotten har genomfört digitala föreningsbesök 
och anordnat föreläsningar, utbildning och lär-
grupper digitalt. 

Stöd i att genomföra digitala årsmöten 
Coronapandemin hindrade många föreningar att 
genomföra sitt årsmöte fysiskt. Luleå Bugg och Swing 
är en av föreningarna som fick hjälp av RF-SISU 
Norrbotten att genomföra årsmötet digitalt. Några av 
styrelseledamöterna var på plats på Idrottens hus och 
resten deltog digitalt via Teams. Vi kompletterade 
Teams med menti.com som användes vid 
omröstningar. Det var väldigt bra uppslutning på 
årsmötet. Det hela gick väldigt smidigt trots stor 
ovana bland många att använda digitala system. 
Försöket slog så väl ut att föreningen siktar på ett 
digitalt årsmöte även 2021. 

Utmärkt förening 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.  Satsningen är tänkt att dra i gång 
under våren 2021.  

Motivera ideella – framtidsspaning
Utbildningen ”Motivera ideella” utgår från idrottens 
utvecklingsresa ”Den moderna föreningen 
engagerar” och de samhällstrender som påverkar 
ideellt engagemang. Med utbildningen vill vi att 
idrottsföreningarna ska få bättre förutsättningar att 
hänga med i samhällsutvecklingen genom ökad 
kunskap om ett antal starka samhällstrender och 
aktuell forskning kopplat till det ideella 
engagemanget. Föreläsningen har använts i lite olika 
sammanhang, exempelvis vid uppstarten av 
föreningsutvecklingsarbeten med Arjeplogs 
Ridklubb, Kalix Ryttarförening och nystartade 
Kiruna Ryttarförening.
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Kompetenshöjning Parasport
Det händer mycket inom idrottsrörelsen och området 
idrott för personer med funktionsnedsättning. 
Intentionen är att fler specialidrottsförbund i 
framtiden ska ta ett större ansvar för att parasporten 
på sikt ska inkluderas i verksamheten än idag.

RF-SISU Norrbottens medarbetare har deltagit i 
kunskapshöjande utbildningar i området. Vi vill vara 
ett bra stöd till idrottsföreningar och förbund som vill 
medverka till att målet med allas rätt till idrott och ett 
rörelserikt liv nås.

Ekonomiskt stöd - idrott för äldre
Idrottsrörelsen behöver vidareutveckla sin verksam-
het för att kunna skapa ett livslångt idrottande som 
involverar äldre (65+ år).

Under hösten 2020 har idrottsföreningar kunnat 
ansöka om verksamhetsstöd “Idrott för äldre” från 
RF. Syftet med stödet har varit att ge föreningen 
förutsättningar att bedriva och utveckla idrottsverk-
samhet där äldre deltar. Villkor för att söka är att 
föreningen bedrivit idrottsverksamhet där personer 
65 år eller äldre deltagit.  Ca 30 föreningar från 
Norrbotten har ansökt om stödet.

RF-SISU Norrbotten har kommunicerat stödet till 
idrottsföreningar i Norrbotten och stöttat sökande 
föreningar i ansökningsprocessen.

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 och tips till ekonomiskt stöd för att 
genomföra aktiviteterna. 

För att underlätta för idrottsföreningarna att jobba 
aktivt med inkluderingsfrågor har de kunnat ansöka 
om stöd för att utse en inkluderingsansvarig i 
föreningen. Ansvarig har fungerat som en samord-
nande länk i föreningens inkluderingsarbete. Sex 
föreningar, som beviljades stöd redan under 2019, 
kunde år 2020 fortsätta år två av sin satsning. Sju nya 
föreningar har tillkommit 2020 och dess inklude-
ringsansvariga har genomgått den utbildning som är 
kopplad till stödet.

Under året har vi möjliggjort 26 föreningsdrivna 
aktiviteter i syfte att skapa inkluderande förenings-
miljöer. 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 25 föreningar inom området inkludering etnicitet. 

att koncentrera arbetet på Haparanda och Överkalix. 
I Pajala har vi lagt grunden genom att skapa ett 
kontaktnät och goda relationer så att vi kan dra i gång 
arbetet bredare under 2021. 

Fritidsbanken
RF-SISU Norrbotten är regional samordnare för 
Fritidsbanken i länet. Under 2020 har Älvsbyns 
kommun startat upp en Fritidsbank och RF-SISU 
Norrbotten har funnits med som bollplank och 
rådgivare under processens gång. Fritidsbanken finns 
i Luleå, Jokkmokk, Boden, Kiruna, Haparanda och 
Älvsbyn och här kan alla låna sport- och fritidsprylar 
gratis. Under året har dialoger förts med kommunerna 
i Övertorneå och Överkalix om att starta 
utlåningsverksamhet. I vår roll som samordnare 
stöttar vi befintliga Fritidsbanker och arbetar för att 
fler kommuner ska vilja starta upp. Vi bjuder 
regelbundet in till digitala och fysiska nätverksträffar 
för erfarenhetsutbyte. Under 2020 genomförde vi i 
januari en fysisk träff på Idrottens hus i Luleå. 

LBBK Hoopers – basket för personer med 
intellektuella funktionsvariationer
Under hösten växte ett intressant projekt fram med 
tidigare elitbasketspelaren Elin Setzman i spetsen. 
LBBK Hoopers bildades - ett basketlag riktat till 
personer med intellektuella funktionsvariationer. 
Laget kommer att vara en del av Luleå Basket. Här ser 
man verkligen effekten av att samverka. Norrbottens 
Parasportförbund, Norrbottens Basketbollförbund 
och RF-SISU Norrbotten har varit med i processen. 
Nu ser vi framemot uppstarten.

”Luleå kan på många sätt stoltsera med 
att vara Sveriges baskethuvudstad i och 
med alla framgångar. Men kan Luleå 
verkligen titulera sig basketens huvudstad 
på alla plan? Varken rullstolsbasket eller 
stående parabasket har varit något som 
prioriterats, inkluderats eller framhållits 
som en del av Basket-Luleå.”   
(Citat av Elin Setzman)

NPF – inkluderande ledarskap
Tillsammans med Norrbottens Parasportförbund och 
deras kompetens har vi genomfört en NPF utbildning 
– inkluderande ledarskap för tränare, ledare och 
vuxna i Pajala Hockey Club. Detta för att stötta och 
stärka vuxna i deras roll som ledare inom idrotten i 
kontakten med personer som har neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Att få konkreta tips och verk-
tyg är en nyckel till att bedriva bra verksamhet och att 
som tränare känna sig trygg och säker i sitt ledarskap.

Inkluderande 
idrott för alla
2025 är målet att alla i olika åldrar och med 
olika förutsättningar och bakgrund känner 
sig välkomna till idrottsföreningen. Trä-
ningen utvecklas efter individens kapacitet 
vilket utvecklar rörelseförståelse. 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.

Satsning på Östra Norrbotten
Östra Norrbotten definieras av Riksidrottsförbundet 
som ett idrottssvagt område och RF-SISU Norrbotten 
har därför tilldelats extra resurser för att under två år 
göra en satsning i syfte att öka aktivitetsgraden. 
Haparanda, Överkalix och Pajala har låga aktivi-
tetstal och en relativt hög andel nyanlända och ingår 
därför i satsningen. Med hjälp av bland annat 
inkluderande insatser hoppas vi kunna vända en 
negativ trend i Östra Norrbotten.

Arbetet har i starten sett olika ut i kommunerna. I 
Haparanda skapades goda kontaktytor med skolor 
och kommunens fritidsförvaltning i anslutning till 
arrangemanget Idrottens dag i skolan (se reportage på 
sida 20). Haparanda kommun tog också initiativ till 
utbildningskonceptet ”Utmärkt förening”. Konceptet 
har utarbetats tillsammans med RF-SISU Norrbotten 
och kommer att sjösättas under 2021. Syftet med 
”Utmärkt förening” är att skapa trygga föreningar 
som får kraft att öka aktiviteten, locka fler till 
verksamheten och inkludera fler.  

I Överkalix har flersektionsföreningen Överkalix 
IF fått projektstöd för att starta upp ny idrottsverk-
samhet. De har också fått hjälp med att blåsa liv i 
basketsektionen som varit vilande ett tag. En idrotts-
skola har startats i syfte att minska trösklarna, så att 
fler kan och vill ta steget in i föreningslivet och 
idrottsaktiviteten. Det har också initierats ett 
utvecklingsarbete med föreningens styrelse för att 
göra idrottsrörelsen mer inkluderande så att alla, 
oavsett ålder, kön eller bakgrund känner sig välkomna 
till föreningen. Parallellt sker också ett arbete för att 
skapa förutsättningar för god kommunikation mellan 
tjänstepersoner, politiker, idrottsföreningar och 
RF-SISU Norrbotten. Under hösten 2020 har vi valt 

Fritidsbanken öppnade i Älvsbyn under året.
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Mohamad  Ahmed föreläste om sin livsresa.

Projekt EGA - Easy going activities

Easy going activities är ett projekt som RF-SISU 
Norrbotten bedrivit för att möjliggöra aktiviteter och 
hälsofrämjande insatser för asylsökande över 18 år. 
Projektet syftar till att skapa mötesplatser och 
delaktighet för att förbättra deltagarnas fysiska, 
psykiska och sociala hälsa. Det långsiktiga målet har 
varit att projektet ska bidra till att idrotten ska 
attrahera fler asylsökande och nyanlända att bli 
delaktiga i föreningslivet. 

I projektet har det bedrivits hälsofrämjande 
aktiviteter för asylsökande i Boden, Älvsbyn, Luleå 
och Kalix. Ofta i samarbete med lokala idrotts- 
föreningar eller genom att asylsökande själva fått 
stöd, kunskap och möjligheter för att bedriva 
aktiviteten. Alternativt så har RF-SISU Norrbottens 
projektmedarbetare hållit i aktiviteten. Totalt har 
projektet genererat 15 000 aktiva deltagartimmar, 
detta trots en mycket svår utmaning med Covid-19.

När pandemin fick fäste i länet så blev det tydligt 
att målgruppen saknade information. Här fick våra 
projektmedarbetare en ny roll som en trygg länk 
mellan myndigheternas stora informationsflöde och 
ibland svårtolkade formuleringar. 

Ett flertal studiebesök har anordnats där de 
asylsökande fått möjlighet att besöka exempelvis 
konstutställning, folkhögskola eller universitet. Vi har 
också gjort utflykter runt om i länet för att ge en bild 
av Norrbottens natur och sevärdheter. Utöver detta så 
har vi också genomfört folkbildande insatser med 
asylsökande som syftar till att öka förståelsen för 
svenskt föreningsliv. Det har handlat om ledarutbild-
ningar för asylsökande, hälsa, demokrati, jämställd-
het, kunskap om svensk idrottsrörelse, motivation, 
konflikthantering samt, kost och motion. 

Vi har också genomfört utbildningar med totalt 66 
idrottsledare på flera orter i länet inom inkludering. 
Fokus har varit att stötta verksamheter som riktar sig 
till asylsökande och nyanlända men också kulturkun-
skap och hur man skapar en mer inkluderande idrott.
Trots pandemin, och i perioder inställda fysiska 
aktiviteter, så har projektet varit lyckat. Projektet 
Easy going activities avslutas i februari 2021.  

Svenska från dag ett

Folkbildningssatsningen ”Svenska från dag ett” vill 
skapa möjligheter för asylsökande i länet att lära sig 
svenska, med idrotten som medel. För att få en 
naturlig språkinlärning, förståelse för hur det svenska 
samhället fungerar och ett utökat kontaktnät har de 
asylsökande:

• Deltagit i aktivitetsdagar. 
• Medverkat i friluftsaktiviteter.
• Deltagit i språkundervisning i idrotts- och fören-

ingsmiljö.
Under året har vi utökat satsningen till att omfatta 

verksamhet i föreningar som engagerar många ur 
målgruppen asylsökande. Vi har till exempel planerat 
och genomfört utbildning i föreningslära i Luleå 
United, som är en fotbollsförening med stort inslag av 
inkluderande aktiviteter. 

Föreläsningen ”Från Mogadishu till Luleå”

Inspirationsföreläsning om idrott och integration. 
Mohamed Ahmeds liv började i Mogadishu, Somalia. 
Idag bor han 11 200 km norrut, i Luleå. Mohamed 
delar med sig av uppväxten i Somalia, första tiden i 
Sverige, att leva med två kulturer, kulturkrockar och 
bandyn som tog honom hela vägen till landslaget och 
VM i Ryssland.
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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.

Åldersanpassad fysisk träning i Gladan basket
Gladan basket i Luleå har genomfört en utbildning i 
två steg - teoretiskt och praktiskt om åldersanpassad 
fysisk träning för barn och ungdomar. Föreningen vill 
kunna anpassa träningen till att bli så optimal som 
möjligt för att kunna träna säkert, skadefritt och 
behålla sina aktiva så länge som möjligt i en så bra 
verksamhet som möjligt.

Newcomer – ledarutbildning för unga
Intresset för vårt utbildningskoncept ”Newcomer – en 
idrottsledarutbildning specifikt för unga ledare” har 
varit stort. Vikten av att tidigt ge unga ledare en stabil 
grund att stå på är oerhört viktigt, även i ett bibehålla 
perspektiv. Kalix Cheerleading är en förening som 
genomfört utbildningen för sina unga ledare.

Haparanda FF – utveckling av långsiktig 
ledarrekryteringsstruktur
Som flera andra föreningar kämpar Haparanda FF 
med rekryteringen av nya ledare. Det hade gått så 
långt att ordföranden tog hand om tre lag parallellt 
med sitt styrelseuppdrag. Efter några intensiva år 
avslutade ordförande sina uppdrag. En ny styrelse 
med flera dynamiska ledare tog över under hösten 
2020. Styrelsen bestämde sig för att jobba strukturellt 
med ledarrekrytering. I samarbete med RF-SISU 
Norrbotten startades ett utvecklingsarbete. Nu pågår 
en process att omstrukturera föreningen för att skapa 
långsiktiga lösningar. Ett system för att utbilda unga 
ledare ska införas. En grupp ska vara ansvarig för att 
rekrytera externa ledare. Modeller för att övertyga 
nya människor för ett ledaruppdrag har tagits fram. 

Folkbildningen har varit hjälp till långsiktig struktur-
förändring.

Digitala idrottscaféer
I slutet av året bjöd vi in till digitala idrottscaféer där 
vi tillsammans med deltagarna förde samtal kring 
olika teman vid lunchtid.  

• Idrott i coronatid. Samtal, utbyte av erfarenheter och 
goda exempel på hur föreningar anpassat sin 
verksamhet utifrån rådande pandemi. Om ungdoms- 
idrott, nya verksamhetsformer, kommunikations- 
former och digitala verktyg.

• Snacka om doping. Fakta om doping, risker med 
doping, fakta om antidopingarbetet samt 
frågestund om dopingtester.

• Unga ledare. Tips och erfarenhetsutbyte kring 
ämnet unga ledare inom idrotten. 

• Motivera ideella. Aktuell forskning och de trender 
som påverkar ideellt engagemang.

• Idrott för äldre. Om hur föreningarna kan utveckla 
verksamheten så att fler äldre kan träna i föreningen. 

• Trygg idrott. Om trygga idrottsmiljöer och 
barnkonventionen. Filmklipp från UR:s 
programserie Idrottens himmel och helvete 
användes som pratstartare.

Utbildning för utbildare
SISU Idrottsutbildarna erbjuder tre utbildningar för 
utbildare: Intro-, grund- och fortsättning. Utbildning-
arna ger en bra pedagogisk grund att stå på, oavsett 
vilken utbildning du ska hålla i.

Idrottsövergripande tränarutbildningarna
De idrottsövergripande tränarutbildningarna har 
utvecklats av SISU Idrottsutbildarna och består av tre 
steg; Introduktion, grund och fortsättning. Innehållet 
i utbildningarna utgår från en omfattande studie som 
Linnéuniversitetet genomförde 2016. Målet är att 
utbildningarna ska hjälpa tränare, oavsett idrott, att 
få kunskap och konkreta tips på hur de kan arbeta, för 
att bidra till utvecklingen och förändringen som 
idrottsrörelsen vill nå med ”Strategi 2025”. 

Introduktionsutbildning för tränare

Introduktionsutbildning för tränare är kostnadsfri 
och baseras på en öppen utbildningswebb, som gör 
utbildningen tillgänglig för alla föreningar, hela tiden. 
Det innebär stor flexibilitet, då individer och 
föreningar kan gå utbildningen i egen regi - när det 
passar dem. 

Introduktionsutbildningen ger grundläggande 
kunskap om vad det innebär att vara tränare och 
konkreta tips kring ledarskap och träning. Den ger en 
bra start på tränarskapet, oavsett idrott.

RF-SISU Norrbotten anordnade en handledarledd 
introduktionsutbildning för tränare under 2020. 

Jämställdhet 
för en  
framgångsrik 
idrott
2025 är målet att idrottsrörelsen är jäm-
ställd. 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 beslut- 
ande och rådgivande organ. Arbetsformer 
och fördelning av uppdrag utformas så att 
män och kvinnor har lika stora möjligheter 
att medverka. Idrottsrörelsen tillämpar 
jämställdhetsintegrering i sin verksamhet.

Schysst snack
Vi har sjösatt jämställdhetssatsningen Schysst snack 
där vi utbildar unga killar inom jämställdhet och 
machokultur. Syftet är att få fler killar att ta ansvar 
för jämställdhetsfrågan. 

I Schysst snack använder vi oss av Machofabrikens 
material med korta filmsnuttar som följs upp med 
diskussioner. Vi har utbildat två utbildare som ska 
genomföra träffar med unga killar i omklädnings-
rumsmiljö. Pandemin har tyvärr satt stopp för genom-
förandet. Den här typen av frågor bedömer vi landar 
bäst när man kan träffas fysiskt. Vi har därför 
prioriterat att utbilda utbildare som är redo att köra i 
gång när pandemin släpper sitt grepp. 

Fler flickor till innebandyn
Norrbottens Innebandyförbund har 2020 påbörjat en 
satsning för att få fler tjejer/damer att stanna kvar 
inom innebandyn samt öka målgruppens intresse för 
sporten. En arbetsgrupp med representanter från sex 
olika föreningar med spridning i Norrbotten har i 
samarbete med RF-SISU Norrbotten påbörjat en 
process att ta fram en handlingsplan. Gruppen har 
träffats cirka en gång per månad för samtal och 
kreativt arbete. De lyfter särskilt fram att den 
geografiska spridningen och jämna könsfördelningen 
tillfört dimensioner och perspektiv till samtalen, 
precis så som tanken är med folkbildning och 
jämställdhet. 

Skidskytten Hanna Öberg från Piteå är en av många kvinnliga, 
framgångsrika norrbottniska elitidrottare. 
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FOLKBILDNING I SIFFROR
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Folkbildning 
i siffror
I egenskap av idrottsrörelsens studieförbund har RF-SISU Norrbotten 
under 2020 haft drygt 26 000 deltagare i folkbildande verksamhet, 
exempelvis lärgrupper, kurser, föreläsningar och processarbeten. Det 
visar på vilken stor folkrörelse idrotten är och hur villig dess ledare och 
aktiva är att utbilda och utveckla sig.

Utbildningstimmar

Unika deltagare per ålderskategori och kön

Totalt antal deltagare 
i folkbildning
Totalt antal personer som deltagit 
i lärgrupper, kurser, processarbeten 
eller föreläsningar

2018: 25 386

2019: 27 634

2020: 26 043

Antal unika deltagare 
i folkbildning
Unika deltagare i lärgrupper,  
kurser, processarbeten  
eller föreläsningar

2018: 10 936

2019: 14 139

2020: 12 000

Antal föreningar vi nått med 
folkbildningsverksamhet

2018: 191

2019: 276

2020: 284

Antal rapporterade  
arrangemang

2018: 2 446

2019: 3 221

2020: 2 885

År 

Timmar

2020

56 839

2019

84 647

2018

52 214

2017

62 816

2016

46 991

2015

60 117

2014

48 410

2013

44 004

2012

38 605

2011

24 936

2010

21 846

2009

18 290

2008

12 334

n  Män  n  KvinnorÅldersinterval

7-12 13-20 21-40 41-60 >61

Åldersintervall

7-12

13-20

21-40

41-60

>61

Totalt

Kvinnor

874

1 977

1 217

1 221

150

5439

Totalt

1 422

4 134

2 777

2 646

403

5439

Män

874

2 157

1 560

1 425

253

5943
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Grundutbildning för tränare

Grundutbildningen är till för alla tränare, oavsett 
vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, 
ungdomar eller vuxna. Stor vikt läggs på ledarskap 
och att skapa förutsättningar för att de aktiva ska bli 
motiverade, sugna på att lära sig och växa som 
människor och idrottare. 

RF-SISU Norrbotten har genomfört tre ”Grundut-
bildning för tränare” under 2020. Utbildningen är 
uppskattad och har fått betyget 4,7 av 5 av deltagarna i 
våra kursutvärderingar. 28 män och 16 kvinnor från 
tio olika idrotter har gått utbildningen under 2020. 

Deltagares kommentarer:

”Bra utbildning att ha med sig i sitt 
ledarskap oavsett idrott och verksamhet. 
Borde ingå i alla idrotters struktur för 
tränarutbildningar.” 

”Blandningen av deltagare, idrotter, 
ålder och kön. Gruppdiskussionerna var 
alltid intressanta.” 
 
Fortsättningsutbildning för tränare 

Under hösten 2020 färdigställde SISU Idrotts- 
utbildarna ”Fortsättningsutbildning för tränare”.  

Det är det sista steget i den nya versionen av de idrotts- 
övergripande tränarutbildningarna. Utbildningen är 
planerad att erbjudas under 2021.

Idrottens föreningsledarutbildningar
Idrottens föreningsledarutbildning ger kunskap om 
hur en idrottsförening styrs och utvecklas. Något som 
alla föreningsledare, oavsett idrott, behöver ha koll 
på.

Begreppet föreningsledare är brett och omfattar de 
som på något sätt leder idrottsföreningen, till exempel 
som förtroendevald i en styrelse, del av en arbets-
grupp eller den som i en annan roll hjälper föreningen 
i dess utveckling.  Föreningsledare är ett spännande 
och viktigt uppdrag som ska skapa bra förutsättningar 
för utveckling av föreningen och den idrottsliga 
verksamheten.

Idrottens föreningsledarutbildning delas in i 
stegen: Introduktion, Grund, Fortsättning och Högre 
utbildning. Dessa steg är under utveckling, men det 
första steget, Introduktionsutbildning för förenings-
ledare, är färdigställt. 

Introduktionsutbildningen är kostnadsfri och 
baserad på en öppen utbildningswebb, som gör den 
tillgänglig för alla föreningar, hela tiden. 

Under april månad genomförde vi en handledar-
ledd introduktionsutbildning för föreningsledare 
under två vardagkvällar. 17 deltagare från 11 olika 
idrotter deltog digitalt.
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Specialförbund och  
medlemsorganisation

Akademisk idrott

Amerikansk fotboll

Badminton

Bandy

Basket

Bilsport

Bordtennis

Boule

Bowling

Boxning

Bridge

Brottning

Budo och kampsport

Bågskytte

Cheerleading

Curling

Danssport

Draghundsport

Flygsport

Fotboll

Friidrott

Golf

Gymnastik

Handboll

Innebandy

Ishockey

Judo

Arrangemang
 

Arrangemang
 

Deltagare DeltagareKvinnor KvinnorKvinnor % Kvinnor %Män % Män %Män MänUtbildningstimmar Utbildningstimmar
Specialförbund och  
medlemsorganisation

Kanot

Karate

Klättring

Konståkning

Korpen

Motorcykel och Snöskoter

Mångkamp

Orientering

Parasport

Pistolskytte

Ridsport

Segling

Simidrott

Skateboard

Skidor

Skidskytte

Skolidrott

Skridsko

Skyttesport

Sportdykning

Squash

Styrkelyft

Tennis

Triathlon

Tyngdlyftning

Volleyboll

SISU MO - Övriga

Folkbildning i medlemsorganisationer (1) Folkbildning i medlemsorganisationer (2)

2019

113

1

1

29

354

15

2

44

2

1

7

63

2

60

2

149

24

5

910

28

43

60

163

169

553

1

2019

15

8

2

37

31

2

18

20

5

377

6

90

2

4

1

11

9

2

21

1

12

80

2019

770

14

10

296

2586

301

16

223

10

3

32

281

26

328

10

1510

384

56

7253

230

436

320

1462

1006

3525

3

2019

166

32

21

173

293

28

185

156

28

4466

42

1027
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Idrottsrörelsen  
gör Norrbotten  
starkare
Idrott och motion viktig för folkhälsan
Idrottsrörelsen är viktig för folkhälsan. Det har blivit 
extra tydligt under coronapandemin och har under-
strukits av Folkhälsomyndigheten vid återkommande 
tillfällen. 

Genom att i många fall kunna hålla i gång en rolig 
och utvecklande träning och tävling har 
idrottsrörelsen varit en betydelsefull kraft i samhället 
som på grund av pandemins restriktioner inneburit 
begränsade sociala interaktioner och ökat 
stillasittande.

Den är också viktig för sammanhållningen och 
demokratin och som mötesplats för integration genom 
sin demokratiska gemenskap över köns-, ålders- och 
etniska och kulturella gränser. Det är glädjen och 
gemenskapen i gruppen eller laget, utmaningen och 
nerven i tävlingen och känslan av att flytta sina gränser 
som gör att idrottsrörelsen engagerar så många. Glädje, 
gemenskap och stolthet växer även med framgångar 
för våra elitidrottare. Ur kraften i vår kärnverksamhet 
idrott kommer en stor mängd samhällsnytta.

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 idrotts-
föreningar. Hos äldre bidrar motion bland annat till att 
minska risken för demens.

Kombinationen av ett starkt egenvärde och stor 
samhällsnytta inom många områden har gjort att 
föreningsidrotten har fått, och får, ett starkt stöd från 
samhället på såväl nationell som regional och lokal 
nivå. Det är tydligt även under det mycket ansträngda 
2020.

En effekt av pandemin är att idrottsrörelsens och 
föreningslivets egenvärde har synliggjorts. Att ha bra 
idrott i förening betyder mycket för samhället, utan att 
behöva nå specifika mål eller samhällsutmaningar som 
ligger i utkanten av idrottens roll.

En timme med idrottsrörelsen
Vi har genomfört träffen ”En timme med idrottsrörel-
sen” i flera kommuner, där vi lyfter den norrbottniska 
idrottsrörelsens framtida utmaningar, förutsättningar 
och möjligheter. Vi har bland annat träffat Jokkmokks 
kommun, Haparanda kommun, Luleå kommun, Boden 
kommun och Gällivare kommun. Målgruppen har varit 
politiker och/eller kommuntjänstepersoner.

Idrottsdialoger med kommuntjänstepersoner
År 2020 har vi stärkt vårt samarbete och våra relatio-
ner med kommunerna i Norrbotten. Vi har regelbundet 
bjudit in till kortare avstämningsmöten i syfte att agera 
ett gott stöd under coronakrisen. Vid några tillfällen 
samlade vi både kommunrepresentanter, idrottsfören-
ingar och förbund till dialog. Utöver dessa träffar 
genomförde vi under hösten en idrottsdialog med 
temat ”Kommunala idrottspolitiska program och 
planer”. Andreas Hagström, idrottsutvecklingschef i 
Linköpings kommun, berättade om Linköpings arbete 
med strategiska planer i det idrottspolitiska arbetet. 
Målgruppen för våra Idrottsdialoger är kommuntjäns-
tepersoner som arbetar med idrotts-, anläggnings-, 
fritids- och/eller folkhälsofrågor i kommunerna, som 
tjänsteperson eller chef. Under 2021 planerar vi för 
fortsatta regelbundna träffar med kommuntjänste- 
personer i Norrbotten. 

Kartläggning av Norrbotten
Under året har vi påbörjat en kartläggning av kommu-
nerna i länet. Vi har till exempel tittat på statistik kring 
folkhälsotal, befolkningsstrukturer och grad av 
idrottande bland befolkningen. Underlaget blir bra 
beslutsunderlag när vi fördelar ekonomiskt stöd till 
olika satsningar och i vår samverkan med  
kommunerna.

Opinionsbildande insatser
Opinionsbildning är ett viktigt uppdrag för RF-SISU 
Norrbotten. I möten med beslutsfattare, i debatt-
artiklar, i inlägg på sociala medier och genom att 
medverka i media synliggör vi det värde som länets  
alla ideella krafter bidrar med till den regionala 
utvecklingen och till folkhälsan. 

RF-SISU Norrbotten strävar efter att positionera 
den norrbottniska idrottsrörelsen som en än tydligare 
samhällsaktör. Idrottsrörelsen ger mer än bara träning. 
Vi ger ett sammanhang, vi skapar mötesplatser över 
gränser – något som vårt samhälle behöver mer än 
någonsin.

För att nå ut brett med budskap använder vi oss av 
sociala media. En övergripande målsättning är att 
bygga en intressant bild av idrottsrörelsen. På ett mer 
praktiskt plan har kanalerna använts dels för att skapa 
opinion och sprida kunskap, dels för att inspirera till 
utvecklingsresorna. Ambitionen är att nå olika 
målgrupper såsom beslutsfattare, idrottsledare och 
idrottsföräldrar. 

Folkrörelsens självständighet 
gentemot politiken 
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 

kommunerna, bestämmer vad föreningen ska göra som 
engagemang och kraft frigörs och omfattande 
samhällsnytta produceras. Den ordningen – att idrotts- 
rörelsens verksamhet har ett stort egenvärde som 
meningsfull fritidsverksamhet – är vägledande i 
Sverige och den gör en samhällsnyttig insats.

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.

Norrbotten – en självklar arena 
för internationella och nationella evenemang 
I arbetet med regional evenemangssamverkan vill vi 
skapa goda förutsättningar för våra idrottsföreningar 
och förbund att genomföra och söka internationella 
och nationella evenemang. Under 2020 stöttade vi 
Norrbottens Innebandyförbund i ansökan och arbetet 
med Finnkampen i Innebandy 2021. Likaså i arbetet 
med Rally Sweden fanns vi under året till hands, bland 
annat hjälpte vi till i ansökan om att anordna motor-
sporttävlingen under 2022 i Kalix, Luleå, Boden och 
Piteå. Under 2020 har arbetet med SM-veckan i Piteå 
2022 dragit i gång. 

Regional evenemangssamverkan och nätverk
Under våren 2020 bildades, på initiativ av RF-SISU 
Norrbotten, en arbetsgrupp för att få till ett regionalt 
evenemangsnätverk. Arbetsgruppen består av 
representanter från Region Norrbotten, Swedish 
Lapland, Luleå Business Region, Piteå Kommun samt 
RF-SISU Norrbotten. Gruppen har träffats flertalet 
gånger under året och tillsammans bjöd vi in till en 
evenemangsträff under hösten 2020. Syftet med 
träffen var att starta upp ett regionalt evenemangsnät-
verk, där målgruppen är regionala och lokala aktörer 
som arbetar med evenemang på en strategisk nivå. 
Representanter från Boden kommun, Boden Turist-
center, Boden Event, Gällivare kommun, Haparanda 
kommun, Luleå Business Region, Luleå kommun, Piteå 
kommun, Region Norrbotten, Övertorneå kommun och 
RF-SISU Norrbotten deltog. Evenemangsforskaren 
Robert Pettersson från Mittuniversitetet pratade om 
idrottsevenemangs samhällsnytta och coronapande-
mins påverkan på evenemang.

Tillsammans med Region Norrbotten, Piteå 
kommun och Luleå Business Region deltog vi under 
2020 på RF:s ”Mötesplats idrott och destination” som 
genomfördes i ett så kallat hybridmöte, det vill säga 
delvis fysiskt och delvis digitalt. Under hösten har RF 
arbetat med att utveckla ett nytt webbverktyg som ska 
hjälpa arrangörer att arbeta strukturerat med målet att 
skapa legacy, det vill säga de effekter som finns kvar 
efter evenemanget.

SM-veckan 2020 Luleå/Boden
SM-veckan i Luleå/Boden som skulle hållits i slutet på 
mars 2020 fick tyvärr ställas in med kort varsel på 

grund av corona.  Beskedet kom som en chock – förbe-
redelser som gjorts under ett års tid gick till spillo och 
energi fick i stället läggas på att avveckla arrange-
manget.

RF-SISU Norrbotten ingick i SM-veckans lokala 
projektgrupp, centrala projektgruppen samt styr- 
gruppen. Vi erbjöd arrangörsträffar och utbildningar 
för idrottsföreningarna i värdskap (3 st), Hjärt- och 
lungräddning (6 st) och speakerkurs (1 st). Alla hann 
inte genomföras före beslutet att ställa in kom. Vi 
planerade även för prova-på-aktiviteter på aktivitets-
området i Luleå och i Boden samt för en mötesplats 
med olika föreläsningar och konferenser på Kulturens 
Hus i Luleå. 

Samverkan med andra aktörer
RF-SISU Norrbotten samverkar gärna med andra 
organisationer i samhället för att kraftsamla kring 
vissa frågor. Ett exempel är vår samverkan med Rädda 
Barnen där vi har nyttjat deras kunskap kring barn-
rättsfrågor och samtidigt öppnat för samverkan med 
länets idrottsföreningar.

RF-SISU Norrbottens medarbetare har genomgått 
utbildningen Fem steg mot en handlingsplan, där vi fått 
ett konkret verktyg att jobba med tillsammans med 
idrottsföreningarna för att förebygga övergrepp och 
kränkningar.

Vi har under året samverkat kring en projektidé med 
syftet att öka barn och ungas inflytande inom idrotten i 
Norrbotten. RF-SISU Norrbotten står som med- 
sökande i projektansökan. När pandemin inte längre 
hindrar fysiska träffar är vår förhoppning att genom- 
föra aktiviteter i idrottsföreningar i Norrbotten utifrån 
projektidén.

Projekt Idrott och arbetsmarknad 
Sedan augusti 2019 har RF-SISU Norrbotten varit ett 
av sju distrikt i Sverige som ingått i den nationella 
överenskommelsen ”Idrott och arbetsmarknad” 
mellan Riksidrottsförbundet och Arbetsförmedlingen. 
Syftet är att skapa fler jobb inom idrottsrörelsen och 
varje distrikt har utformat satsningen utifrån egna 
idéer inom givna ramar. I Norrbotten har vi valt att 
fokusera på Luleå- och Bodenområdet, med huvudmål-
gruppen nyanlända och personer som varit arbetslösa i 
mer än tolv månader. RF-SISU Norrbotten har varit 
arbetsgivare men de sju deltagarna har i praktiken 
arbetat i idrottsföreningar och förbund, med stöd av 
organisationens kontaktperson eller handledare. Alla 
anställningar har inletts med en introduktion utifrån 
varje deltagares behov och yrkesroll. Projektdeltagarna 
i ”Idrott och arbetsmarknad” har arbetat som klubb-
värdar, administratörer och i rörliga pooler som utfört 
lättare byggnationer och anläggningsunderhåll. Av 
projektets sju deltagare har två fått anställningar i 
idrottsföreningar efter projekttidens slut. Projektet 
avslutades vid årsskiftet.



38 39

Dykaktivitet med Luleå Sportdykarklubb Polar i Karlsvik i Luleå.

Träning med ett pojklag i BK Vråken.

Sofia Ersson fick jobb genom projektet Idrott och arbetsmarknad.

20-tal av Bildbyråns fotografer ut till 40 idrottsfören-
ingar och idrotter runt om i landet. Fotokampanjen 
ska sätta ljus på allt det fantastiska som sker i idrotten, 
varje dag året om och vad det betyder för människor 
och för samhället i stort. I Norrbotten fick BK Vråken 
i Luleå och Luleå Sportdykarklubb Polar besök av 
fotograf Simon Eliasson. Bilderna ska bli en fotout-
ställning våren 2021.

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 aktivitetskatalo-
ger i varje kommun så att sjukvården vet vart dom kan 
hänvisa sina patienter. Vi ska också få aktörer runt om 
i länet att engagera sig i arbetet. En FaR-utbildning 
har erbjudits aktivitetsledare i Haparandas idrotts-
föreningar under våren.

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

Länsstyrelsen. Representanter i delegationen är 
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.

• Trygghets- och jämställdhetsråd - Luleå kommun.
• Samforma - intresseorganisation som kraftsamlar 

idéburna organisationer i Norrbotten och Väster-
botten.

• Funktionsrättsnätverket – leds av Länsstyrelsen.
• Prodis - nationellt antidopingnätverk.
• Länsstyrelsens regionala antidopingnätverk.
• Länspartnerskap för sociala företag – leds av 

Coompanion Nord.
• Regionalt evenemangsnätverk för organisationer 

som arbetar med olika typer av evenemang ur ett 
regionalt, strategiskt perspektiv.

Exempel på styrgrupper och arbetsgrupper som 
RF-SISU Norrbotten ingått i:
• Styrgrupp och projektgrupp SM-veckan Luleå 

Boden 2020.
• Styrgrupp och projektgrupp SM-veckan Piteå 2022.
• Projektgrupp för Finnkampen i innebandy i Luleå 

2021.
• Arbetsgrupp för regionalt evenemangsarbete 

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

En dag idrott – landsomfattande fotokampanj
Vad är idrott bortom målen, poängen och hundrade-
larna? Med en fotokampanj vill Riksidrottsförbundet 
skildra det. Lördagen den 10 oktober skickades ett 

Sofia är utbildad inom handel och kontor och har 
tidigare skött ekonomin i sin pappas företag. Idag 
jobbar hon 50 % och är halvtidspensionär. Hon trivs 
otroligt bra i idrotten och gillar miljön.

- Jag har själv varit aktiv inom idrotten i många år, 
både inom basket, volleyboll och innebandy. Det är 
kul. Det är bra gemenskap på ett annat sätt än i 
vardagen där människor knappt säger hej till 
varandra.

statlig lönegaranti.
- Jag har dyslexi, sömnstörningar, värk, synbortfall 

och hörselbortfall men har arbetshjälpmedel som 
hjälper mig att klara jobbet, säger Sofia.

Hon använder en talsyntes och ett specialprogram 
för stavning och när hon ska lägga ut något på IBK:s 
hemsida tar hon ibland hjälp med korrekturläsning.

- Jag sköter ekonomin åt kajakklubben och 
eftersom jag vänder på både siffror och bokstäver 
dubbelkollar jag alltid mig själv. Jag använder andra 
sinnen för att få det att funka. Munnen, hjärnan och 
synen.

REPORTAGE - IDROTT OCH ARBETSMARKNAD

Projektet  
ledde till jobb 
för Sofia
Sofia Ersson är nöjd med nya jobbet på 
Luleå Kajakklubb. Projektet Idrott och 
arbetsmarknad öppnade dörren till 
tjänsten där hon på halvtid utför 
administrativa uppgifter till tre 
föreningar.

Under ett års tid var Sofia Ersson en av deltagarna i 
Idrott och Arbetsmarknad, en nationell 
överenskommelse mellan Riksidrottsförbundet och 
Arbetsförmedlingen med syfte att skapa fler jobb i 
idrottsrörelsen. Sofia var formellt anställd av 
RF-SISU Norrbotten, men i praktiken jobbade hon 
med diverse arbetsuppgifter kopplat till ekonomi och 
administration åt Luleå Kajakklubb, ABCD Budokai 
och IBK Luleå.

När satsningen rundades av i slutet av 2020 valde 
Luleå Kajakklubb att kliva in som arbetsgivare. Sofia 
kommer fortsatt även utföra arbete till de två andra 
föreningarna. Lösningen är att de köper tjänster på 
timbasis av kajakklubben.

- Jag har blivit väl mottagen i Luleå Kajakklubb, 
säger Sofia sprudlande och berättar att hon har en 
tydlig arbetsbeskrivning och ett nära samarbete med 
såväl ordförande som kassören.

Sofia har flera funktionsnedsättningar och det gör 
att hon har fått en så kallad skyddad anställning med 
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Jakob Boudin är RF-SISU Norrbottens sakkunnige i barn- och ungdomsidrott.

Riksidrottsförbundet har utvecklat en ny app för enklare närvaroregistrering 
av aktiviteter. 

IDROTTONLINE  

FÖR ADMINISTRATION  

OCH KOMMUNIKATION

IdrottOnline, idrottens eget system för 
administration och kommunikation, fortsätter att 
utvecklas både för föreningar och förbund. 
Exempelvis har Riksidrottsförbundet utvecklat en ny 
app som ska göra det ännu enklare för ledare att 
registrera närvaro vid föreningens aktiviteter, något  
som behövs för föreningens LOK-stödsansökan.

I Norrbotten fortsätter vi vårt uppdrag med att 
informera om systemet, erbjuda support och utbild-
ning. Över 40 träffar, kurser och lärgrupper med 
IdrottOnlinetema har genomförts under året.

DIGITALA INFORMATIONSTRÄFFAR  

I AKTUELLA FRÅGOR

Under året har RF-SISU Norrbotten genomfört 
digitala informationsträffar för att stötta 
föreningarna i administration och vid ansökan om 
medel, exempelvis: 

• Att ansöka om verksamhetsstöd för äldre +65
• Att rapportera folkbildning
• Ändring av statligt LOK-stöd och information om 

andra bidrag
• Information om ekonomiskt stöd för idrottsfören-

ingar på grund av coronapandemin

SAMVERKAN  

MED OCH STÖD TILL SDF

Samverkan om corona
RF-SISU Norrbotten samverkar med de 60 
specialidrottsdistriktsförbund (SDF) som verkar i 
Norrbotten. Under året har vi bjudit in SDF till 
coronadialoger för att samråda och ge aktuell 
information från Folkhälsomyndigheten och 
Riksidrottsförbundet. Det är respektive 
specialidrottsförbund som, med stöd av RF, ansvarar 
för att tolka och ta fram riktlinjer för hur den egna 
idrotten ska bedrivas smittsäkert utifrån 
Folkhälsomyndighetens nationella råd och 
rekommendationer. Under perioden när det fanns 
regionala restriktioner i Norrbotten upplevde vi att 
samarbetet och dialogen med specialidrotts-
distriktsförbunden var extra viktig. Ett större ansvar 
låg då på SDF att tillsammans med RF-SISU 
Norrbotten nå ut med information till 
idrottsföreningarna. Utöver digitala träffar med SDF 
har vi löpande skickat ut skriftlig information när 
Folkhälsomyndigheten förändrat restriktionerna 
kopplat till pandemin.

VÄRDEGRUNDSARBETE – TRYGG IDROTT

Trygg idrott är ett samlingsnamn för de insatser vi 
gör för att skapa en trygg verksamhet för idrottande 
barn och ungdomar. En rad insatser har gjorts på 
central nivå av Riksidrottsförbundet och lokalt i 
RF-SISU distrikten. Exempel på några funktioner är 
Idrottsombudsmannen (RF), visselblåsartjänsten 
(RF), telefonlinje för ledare (RF i samarbete med 
BRIS), sakkunniga i RF-SISU distrikten och 
införande av begränsade registerutdrag för ledare 
som leder barn.

Tillsammans skapar dessa insatser ett skyddsnät 
för idrottande barn där vi kan fånga upp och hantera 
situationer där barn misstänks fara illa.

Sakkunnig i barn- och ungdomsidrott
Samtliga 19 RF-SISU distrikt har en utsedd 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 våra SDF när de hanterat liknande 
situationer.

Registerutdrag ur belastningsregistret
På Riksidrottsmötet 2019 tog idrottsrörelsen ett 
gemensamt beslut om att alla idrottsföreningar och 
förbund ska begära ett begränsat registerutdrag ur 
belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag 
i föreningen och där har direkt och regelbunden 
kontakt med barn upp till 18 år. Rutinen är en del i ett 
förebyggande arbete för att skapa en trygg idrott. 
Beslutet började gälla från den 1 januari 2020. 
Eftersom vi i god tid började förbereda föreningarna 
och förbunden i Norrbotten på omställningen, 
upplever vi att föreningarna har kommit i gång med 
hanteringen av registerutdragen på ett bra sätt. Vi fick 
en del frågor från början. Vilka omfattas av kravet på 
registerutdrag? Kan man till exempel begära ut 
registerutdrag av en förälder som ska övernatta med 
barnen i samband med en tävling? Vi har stöttat 
föreningarna utifrån rådande riktlinjer och utifrån en 
riskbedömning vid varje specifik situation.

Övrig  
verksamhet
ANTIDOPING

Utbildning för att motverka doping
RF-SISU Norrbottens uppdrag är att utbilda idrotten i 
Norrbotten i antidopingfrågor. Idrotten har ett eget 
antidopingreglemente och det är viktigt att veta vad 
som gäller för den enskilde idrottaren.

Vi har föreläst på NIU-utbildningen i Älvsbyn 
(Nationellt idrottsgymnasium) om problematiken 
kring doping och kosttillskott och vad idrottens 
regelverk innebär. Orienterare, skidorienterare och 
längdskidåkare deltog. Föreningar som Gällivare SK 
brottning och Bergnäsets AIK har också fått kunskap 
i ämnet.

Vid två tillfällen har vi erbjudit föreningar att ta del 
av en lunch- och en kvällsföreläsning digitalt.  Vi har 
också anordnat ett digitalt lunchcafé där vi samtalat 
om läget i Norrbotten när det gäller doping och hur 
föreningen kan arbeta förebyggande.

100% Ren Hårdträning
PRODIS, Prevention av dopning i Sverige, är ett 
nationellt nätverk som arbetar med att förebygga 
användningen av anabola androgena steroider och 
andra dopningspreparat. Arbetsmetoden är 100% ren 
hårdträning. 

RF-SISU Norrbotten är regional samordnare för 
Norrbotten. Vi har idag sju lokala nätverk där nio 
kommuner ingår; Luleå, Piteå/Älvsbyn, Boden, Kalix, 
Gällivare, Kiruna och Arvidsjaur/Arjeplog. Fler 
kommuner är intresserade att ansluta vilket är 
positivt. Vi har under året deltagit på flera av dessa 
nätverksträffar. 

En utbildning i Luleå har anordnats för gymperso-
nal och idrottsföreningar där personal från företags-
hälsovård och skola också deltog. Vi har utbildat 
hälso- och sjukvårdspersonal och ANDT- coacher 
(alkohol, narkotika, droger, tobak) i Luleå kommun. Vi 
har föreläst på högstadie- och gymnasieskolor i Piteå 
och Luleå samt för hälsovägledare på Luleå Tekniska 
Universitet.

RF-SISU Norrbotten ingår i Prodis nationella 
nätverk och i Länsstyrelsens regionala Antidopnings-
nätverk. I oktober anordnade Länsnätverket en digital 
dopningsförebyggande eftermiddag för personer som 
arbetar med eller kan komma i kontakt med doping-
frågan, till exempel skolsköterskor och ANDT-sam-
ordnare. Vecka 41 genomfördes den årliga nationella 
uppmärksamhetsveckan där alla gym som är med i 
Prodis-nätverket på olika sätt visar upp hur de jobbar 
mot doping på sina anläggningar.



Elin Setzman

Emil Espling

Linus Vesterlund

Stipendier

MAX-stipendiet –  
100 000 kr

Linus Vesterlund, Soo Shim 
Taekwondo

Region Norrbottens  
idrottsstipendium –  
50 000 kr

Emil Espling, gymnastik

Region Norrbottens  
idrottsledarstipendium –  
30 000 kr

Elin Setzman, basket
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idrottsnutrition samt information om Luleå Tekniska 
Universitets nya status som idrottsvänligt lärosäte.

 
Samverkan med Luleå Tekniska Universitet 
Den svenska idrottsrörelsens samarbete med det 
svenska utbildningssystemet är av stor betydelse och 
utvecklas kontinuerligt.

Under året utsåg Riksidrottsförbundet Luleå 
Tekniska Universitet till ett elitidrottsvänligt 
lärosäte. Det innebär att universitetet ger extra stöd 
och hjälp till studenter som vill kombinera  elit- 
satsning med studier. Stödet gäller alla idrotter som 
ingår i något av Riksidrottsförbundets 72 specia-
lidrottsförbund. 

Inför SM-veckan i Luleå och Boden i mars samver-
kade RF-SISU Norrbotten och Luleå Tekniska 
Universitet kring en nationell konferens kopplad till 
snö och is. Arrangemanget ställdes in på grund av 
corona, precis som SM-veckan.

BARENTSSAMARBETET

Det unika Barents Sportssamarbetet mellan Norge, 
Sverige, Finland och Ryssland har drabbats väldigt 
hårt av coronapandemin. Stängda gränser och ett 
högt smittläge har gjort fysiska möten omöjliga. 
Barentskonferensen som skulle ha genomförts i Piteå 
blev inställd. Likaså Barents Winter Games med 
finska Kajaani som värd, vilket drabbade omkring 200 
svenska idrottande ungdomar i 15 idrotter i spelen 
som brukar locka över 1000 deltagare. 

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.

SAMVERKAN MED GYMNASIESKOLAN OCH 

UNIVERSITET

Samverkan med idrottsgymnasier i länet
För elever som vill kombinera studier med elitidrott 
på gymnasiet finns riksidrottsgymnasium (RIG) och 
nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU). 
Studierna är anpassade för att ge utrymme att träna 
och lära elitidrott på dagtid. Till elevernas hjälp finns 
kompetenta lärare med spetskunskaper inom de 
specifika idrottsgrenarna.

Under våren 2020 samlade vi tränare på idrotts-
gymnasierna till en digital träff om mental hälsa och 

SDF-konferens
I samband med RF-SISU Norrbottens digitala 
årsmöte anordnade vi en SDF-konferens med aktuella 
frågor och information om de stöd som idrotts- 
föreningar kan få av oss.

SDF-utveckling
RF-SISU Norrbottens idrottskonsulenter är ett stöd 
till SDF som vill utveckla verksamheten. Ett exempel 
är ”Handboll 1.0” som planerats i dialog med 
Norrbottens Handbollsförbund. Det är en utbildnings- 
insats riktad till handbollsföreningar i Norrbotten 
som kommer att sjösättas 2021 för att öka kunskapen 
om ”Trygg idrott” och hjälpa föreningarna att 
utvecklas. RF-SISU Norrbotten tillhandahåller 
material, verktyg samt processledning.

På sidan 26 kan du läsa om en insats vi gjort 
tillsammans med Norrbottens Innebandyförbund för 
att locka fler kvinnor till sporten.

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 verksam-
heten. Bidraget betalas inte ut automatiskt, utan 
förbunden måste sända in verksamhetsberättelse 
inklusive årsbokslut samt kopia på undertecknad 
revisionsberättelse till oss. Bidraget fördelas sedan 
efter särskilda kriterier. År 2020 sökte 34 av 60 SDF 
bidrag i Norrbotten.



Fotboll

Ishockey

Ridsport

Basket

Innebandy

Gymnastik

Skidor

Handboll

Friidrott

Konståkning

Deltagartillfällen

484 588

232 331

83 267

120 246

127 910

55 857

43 857

58 934

24 410

17 574

Topplista föreningar

   Gruppaktiviteter       Deltagartillfällen

Sunderby Sportklubb  4 158 55 707

Luleå Ridklubb  3 355 23 274

Malmbergets AIF  2 851 32 433

Luleå Hockeyförening  2 576 44 806

Piteå Ridklubb  2 514 12 538

Luleå Sportklubb  2 462 32 459

Storfors A IK  2 173 26 895

IFK Luleå  2 163 29 661

Bergnäsets IK  2 134 23 204

Lulegymnasterna  2 131 15 254

Gruppaktiviteter

38 977

15 365

14 656

11 190

9 859

6 154

5 279

4 939

2 682

2 317

Topplista idrotter

Kommun

Arvidsjaur

Gällivare

Jokkmokk

Piteå

Boden

Gällivare

Jokkmokk

Älvsbyn

Piteå

Luleå

Jokkmokk

Jokkmokk

Kalix

Boden

Jokkmokk

Kalix

Kalix

Älvsbyn

Haparanda

Boden

Luleå

Stöd

40 000

9 000 

9 250 

600 000 

52 000

125 000

192 500 

57 000 

363 250

200 000

  84 000

  75 000

  15 000

350 000

150 000

400 000

  15 000

  15 000

  15 000

  15 000

  15 000

2 797 000 

Total kostnad

82 500

18 156

18 595

4 562 500

131 300

280 000

385 000

115 000

1 141 000

650 000

169 440

256 876

50 000

2 375 000

400 000

826 718

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

11 762 085

Förening

K 4 Idrottsförening 

Malmfältens Motorcykelklubb 

Vuollerims Ridklubb

Storfors AIK

Unbyns IF

Malmfältens Motorcykelklubb

Jokkmokks Ridklubb

Älvsby IF Orienteringsklubb

Piteå Ridklubb

Luleå Kajakklubb

Jokkmokks SK

Vuollerims SK

Kalix Jujutsuklubb

Dance Direction Association

Vuollerims Motorförening

Gammelgårdens IF

Kalix Hockey Club

Älvsby IF Hockey Klubb

Haparanda Tornio UHC

Bodens Hockey Förening

Sunderby Sportklubb

Objekt

Kulfång Rymmarstadion

Energiförbättringar klubbstuga

Byte av belysning

Ombyte för alla, nya omklädningsrum

Ny belysning elljusspår

Ny startgrind

Med svikt i stegen

Kartprojekt 2020

Skogsskolan

Renovering anläggning

Orienteringskartor

Styrkehall

MMA-anpassning av lokal

Ny dansstudio

Renovering klubbhus

Klubbhus, omklädning

Planavdelare – minisarger

Planavdelare – minisarger

Planavdelare – minisarger

Planavdelare – minisarger

Planavdelare – minisarger

Projekt som har fått anläggningsstöd under 2020:
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Statligt lokalt aktivitetsstöd per kommun

Kommun  Antalföreningar       Gruppaktiviteter Deltagartillfällen Summa kronor

Arjeplog  4 939 8 842 83 698

Arvidsjaur  14 3 870 31 509 307 043

Boden  39 14 906 150 987 1 364 158

Gällivare  19 7 631 74 993 701 730

Haparanda  11 4 489 45 429 419 497

Jokkmokk  8 1 373 14 232 130 028

Kalix  23 7 663 87 349 796 476

Kiruna  32 11 379 122 293 1 128 748

Luleå  91 52 289 584 047 5 348 303

Pajala  8 1 807 17 585 164 982

Piteå  47 22 852 265 535 2 376 281

Älvsbyn  22 4 827 45 469 433 475

Överkalix  4 663 5 864 56 996

Övertorneå  6 923 7 214 70 291

Utvecklingsinsatserna ska vara i linje med 
Riksidrottsförbundets anvisningar för barn- och 
ungdomsidrott och leda till att svensk idrottsrörelse 
utvecklas, samverkar med andra aktörer och ger goda 
möjligheter att idrotta i förening.

Idrottslyftets syfte och mål är tydligt kopplat till 
idrottens pågående strategiarbete, vilket innebär att 
Idrottslyftet inte ska vara en egen verksamhet utan i 
stället blir ett medel för att utveckla föreningsidrotten 
i linje med den strategiska inriktningen.

Under året har föreningar haft möjlighet att söka 
stöd för insatser inom fyra områden som ska bidra till 
att idrottsrörelsen når målen i Strategi 2025.

• Bibehållen verksamhet under corona
• Behålla ungdomar 13 – 20 år
• Idrottssvaga områden
• Utbilda aktivitetsledare

Totalt har vi fördelat 1 010 000 kr till 89 idrottsfören-
ingar i Norrbotten. 

RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer

Under 2020 har RF-SISU Norrbotten 
fördelat 2 797 000 kr i anläggningsstöd till 
föreningar i Norrbotten.

2 797 000 kr fördelades och har växlats upp till nya 
anläggningar i Norrbotten för 11 762 085 kr. 
Ansökningar ur Riksidrottsförbundet stöd till 
anläggningar och idrottsmiljöer behandlas av en 
grupp bestående av representanter ur RF-SISU 
Norrbottens styrelse, distriktsidrottschefen och 
ansvarig Idrottslyftshandläggare. 

Ansökningstrycket har varit högre under 2020 
jämfört med tidigare år. 

Idrottslyftet – ungdom och utbildning

Idrottslyftet ska förverkliga idéer om en utvecklad 
verksamhet och är regeringens satsning på barn- och 
ungdomsidrott. Idrottslyftet ska bidra till att utveckla 
verksamheten så att barn och unga i åldern 7 - 25 år 
väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett 
livslångt idrottande i föreningsidrotten. 

Ekonomiskt stöd till idrotten i länet
Statligt lokalt aktivitetsstöd

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.

2019 betalade Riksidrottsförbundet ut 13 381 706 
kronor i statligt lokalt aktivitetsstöd till totalt 328 
föreningar i Norrbotten. Antalet gruppaktiviteter var 
135 611 st med 1 461 348 deltagartillfällen. 

Eftersom LOK-stödet för andra halvåret 2020 
redovisas först i slutet på februari 2021 har vi valt att 
redovisa utfallet av 2019 års stöd. 

För LOK-stödsutbetalningar som avser 2020 års 
verksamhet är Riksidrottsförbundets ambition att 
föreningar som på grund av corona beslutat göra 
uppehåll i verksamheten, inte ska drabbas ekono-
miskt. Föreningarna ska bara redovisa de faktiskt 
genomförda aktiviteterna.

Stipendiet Alla Platsar
Stipendiet ska ge barn och unga möjlighet att vara 
med i idrotten, oavsett ekonomiska förutsättningar. 
Det kan till exempel täcka kostnader för medlemsav-
gift, 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 
donationer från organisationer. I beslutsgruppen för 
stipendiet ingår representanter från RF-SISU 
Norrbotten, Svenska kyrkan och Rädda Barnens 
lokalförening Luleå.

Totalt har stipendiet delat ut 31 965 kr under 2020 
och gjort skillnad för 11 barn och unga - fyra killar och 
sju tjejer i fyra idrotter.
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EKONOMI EKONOMI

påverkats kraftigt och i och med det möts 

inte människor på samma sätt som tidigare. 

Det gör att många fina tillfällen till folkbild-

nings- och utbildningsinsatser har försvun-

nit.

Merparten av RF-SISU Norrbottens 

inplanerade fysiska forum, utbildningar, 

möten och evenemang har tyvärr pga 

coronapandemin fått ställas in. 

Två organisationer blev  
en - RF-SISU Norrbotten

RF-SISU Norrbotten bildades den 1 januari 

2020 efter en sammanläggning av 

Norrbottens Idrottsförbund och SISU 

Idrottsutbildarna Norrbotten. RF-SISU 

Norrbotten är en av Riksidrottsförbundets 

och SISU Idrottsutbildarnas 19 regionala 

organisationer, med två tydliga uppdrag – 

idrott och folkbildning.

Vårt uppdrag är att stödja, leda, företräda, 

utveckla, bilda och utbilda idrottsföreningar 

och specialidrottsdistriktsförbund som har 

verksamhet i Norrbotten. Vi är fortsatt 

idrottens studieförbund.

Sammanläggningen förändrar inte kärnverk-

samheten, men har förenklat vår administra-

tion och lett till en tydligare samhörighet 

mellan organisationens alla delar, på alla 

nivåer och i hela landet. 

Sammanläggning 2020
SISU Idrottsutbildarna Norrbotten organisations-
nummer 897001-0354 likvideras under 2020. 
Verksamhet och resurser flyttas över till RF-SISU 
Norrbotten med organisationsnummer 897000-2724 
per den 1 januari 2020. Jämförelseåret och 
flerårsöversikten har inte räknats om och till följd av 
detta ger en bristande jämförelse mellan 2020 och 
föregående år.

FLERÅRSÖVERSIKT (TKR)

Medlemmar
Förbundets medlemmar är 650 idrottsföreningar 857 
sektionsidrottsföreningar 60 SF och SDF med 
verksamhet i länet. I folkbildningsuppdraget är vi i 
egenskap av idrottens studieförbund ett stöd för SF, 
SDF och dess idrottsföreningar samt ytterligare fyra 
medlemsorganisationer som inte är anslutna till RF 
bridge, padel, pistolskytte och livräddningssällskapet.

Nettoomsättning 

Övriga intäkter 

Årets resultat 

Eget kapital 

Soliditet %

Balanserat resultat 

Årets resultat 

Balanseras i ny räkning

2020 

358

17 310 

638 

4 955 

43

2019 

359 

9 630 

53

1 965 

34

2018 

1 679

9 840

5 

1 912 

33

2017

471 

7 892 

-240 

1 907 

38

4 317 114 

638 193 

4 955 307

RESULTATDISPOSITION

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital disponeras enligt följande

Corona-pandemins effekter  
på idrottsrörelsen

2020 blev ett tufft år för idrottsrörelsen. 

Coronapandemin har inneburit tvära kast för 

idrottsföreningar och förbund, där förutsätt-

ningarna 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. 

Coroanpandemin har inneburit en resurs- 

och energikrävande omställning för RF-SISU 

Norrbotten. Vi har i vår företrädarroll för den 

norrbottniska idrottsrörelsen, i nära 

samverkan med Riksidrottsförbundet, 

fokuserat på att ge stöd och hjälp i den kris 

som slagit hårt mot idrottsföreningarnas och 

specialidrottsdistriktsförbundens verksam-

het. Vi har uppmanat idrottsrörelsen att 

ställa om och inte ställa in, då vi vet att fysisk 

aktivitet är värdefull för människors hälsa. Vi 

har fört fram Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer och i ord och handling 

visat att vi står bakom dessa. För idrotts- 

specifika tolkningar har vi hänvisat idrotts-

föreningarna till sina respektive specia-

lidrottsförbund.

Vi har gjort en kraftig insats för att digitalise-

ra vårt arbetssätt. Det har möjliggjort att vi 

har kunnat interagera med idrottsföreningar 

och internt inom organisationen, trots att 

våra medarbetare till största del arbetat 

hemifrån sedan i mars.

Coronapandemins påverkan 
på folkbildning och utbildning

Pandemin bromsade under våren snabbt 

upp i stort sett all lokal folkbildningsverk-

samhet ute i landet. RF-SISU Norrbotten 

arbetade intensivt i syfte att inte ställa in 

utan att ställa om verksamheten genom att 

anordna digitala föreläsningar, utbildningar 

och träffar.

Trots nya digitala lösningar har folkbild-

ningsverksamheten minskat under året. 

Idrottsföreningarnas verksamhet har

Förvaltningsberättelse

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

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/utb.timme

2020 

56 839 

284 

74 

11

2019 

84 647 

198 

48 

8

2018 

52 214 

191 

83 

12

2017

62 816 

194 

81 

12

Främjande av förbundets ändamål
Under verksamhetsåret har verksamheten genom-
förts i enlighet med årsmötets fastställda måldoku-
ment och verksamhetsplan för 2020.
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Balansräkning
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Resultaträkning

RF-SISU Norrbotten 897000-2724

 RESULTATRÄKNING not 2020-01-01 2019-01-01

  1 2020-12-31 2019-12-31

 

 FÖRENINGENS INTÄKTER

 Gåvor  2 90 000 0

 Bidrag 3 15 835 932 8 879 677

 Nettoomsättning 4 357 857 358 648

 Övriga rörelseintäkter  1 848 309 797 880 

 Balanserat resultat projekt  –464 393 –47 503

  Summa föreningens intäkter   17 667 705 9 988 702

   

      

 FÖRENINGENS KOSTNADER        

 Övriga föreningskostnader 5 –1 388 097 –893 999

 Lämnade bidrag 6 –739 604 –863 018

 Övriga externa kostnader   –2 071 413 –2 247 286

 Personalkostnader och styrelsearvode 7 –12 830 398 –5 931 739

  Summa föreningens kostnader  –17 029 512 –9 936 042   

   

 

 ÅRETS RESULTAT  638 193 52 660

 RESULTATRÄKNING not 2020-12-31 2019-12-31

    

 

 TILLGÅNGAR

 Omsättningstillgångar

 Kortfristiga fordringar
 Kundfordringar  855 048 19 604

 Övriga kortfristiga fordringar  28 273 

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  352 194 414 070

  Summa kortfristiga fordringar  1 235 515 433 674

 EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 Eget kapital 8

 Eget kapital vid räkenskapsårets början  4 317 114 1 912 513

 Årets resultat  638 193 52 660

 Eget kapital vid räkenskapsårets slut  4 955 307 1 965 173 

 

 Kortfristiga skulder 
 Leverantörsskulder  280 042 122 278 

 Övriga kortfristiga skulder  3 751 522 2 045 217  

 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  2 536 446 1 592 776

 Summa kortfristiga skulder  6 568 010 3 760 271 

 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  11 523 317 5 725 444

 Kassa och bank   10 287 802 5 291 770

 Summa kassa och bank  10 287 802 5 291 770 

  

 Summa omsättningstillgångar  11 523 317 5 725 444 

   

 SUMMA TILLGÅNGAR   11 523 317 5 725 444
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Tilläggsupplysningar (Noter)

RF-SISU Norrbotten 897000-2724 RF-SISU Norrbotten 897000-2724

Luleå 2021-03-10
Not 1 • Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen har upprättas i enlighet med 
årsredovisningslagen och  Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i 
mindre företag, vilket kan innebära en bristande 
jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det 
närmaste föregående räkenskapsåret.

Upplysningar till resultaträkningen 
  

Not 2 • Gåvor och övriga bidrag 2020 2019

Svenska Kyrkan 90 000  0

Summa 90 000  0

Not 3 • Offentligrättsliga bidrag 

Bidrag 2020 2019

Kommunala 631600  235677

Statliga 12 309 000  6 209 000

Regionen    2 895 332 2 435 000

Summa 15 835 932 8 879 677

Not 4 • Nettoomsättning 2020 2019

Verksamhetsintäkter 73 800  134 757

Övriga försäljningsintäkter    284 057 223 891

Summa 357 857 358 648

Not 5 • Upplysning om övriga föreningskostnader 2020 2020

Inköp av varor och material verksamhet 675 846  147 293

Övriga verksamhetskostnader   712 251 746 706

Summa 1 388 097 893 999

Not 6 • Upplysning om lämnade bidrag 2020 2019

Verksamhetsbidrag SDF 739 604  863 018

Summa 739 604  863 018

Not 7 • Medelantalet anställda 2020 2019

Medelantalet anställda 27  11

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital i förehållande till balansomslutningen.

Not 8 • Eget kapital  

Ingående balans

Ingående balans SISU Idrottsutbildarna Norrbotten

Reservering av ändamålsbestämda medel

Årets resultat

Utgående balans 

  Balanserat kapital Ändamåls bestämt  Totalt eget kapital

 1 965 173 0 1 965 173

        2 351 941 0 2 351 941

 0  

 638 193 0 638 193

 4 955 307 0 4 955 307 







Kronan A3, 974 42 Luleå 
www.rfsisu.se/norrbotten

RF-SISU Norrbotten är en av Riksidrotts- 

förbundets och SISU Idrottsutbildarnas 19 

regionala organisationer. Vårt uppdrag är 

att stödja, leda, företräda, utveckla, bilda 

och utbilda idrottsföreningar och special- 

idrottsdistriktsförbund i Norrbotten. 


