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Idrott för alla – hela livet
Resan mot ett livslångt 
idrottande tar fart
Just nu håller idrottsrörelsen på att förändras för att tackla 
nya och gamla utmaningar. Förbunden har enats kring en ny 
gemensam vision och varje dag träffar SISU Idrottsutbildarnas 
idrottskonsulenter föreningar som påbörjat sin egen resa. Färden 
går mot ökad jämställdhet och inkludering, moderna föreningar 
med ett stärkt ledarskap i en idrott där barn och unga tävlar 
på sina egna villkor. Den resan blir bara verklighet genom hårt 
arbetet ute i klubbstugorna.

Strategi 2025 bygger på en förflyttning av normer och attityder. 
Idrottsrörelsen ska stärkas genom utvecklingsresor som handlar 
bland annat om jämlikhet, allas rätt att vara med och bemötande 
under tävling, träning, på läktare, i omklädningsrum och i socia-
la medier. Bildning och utbildning är en grundförutsättning för 
utvecklingsresorna och ledarskapet är centralt.

Runt om i länet lägger människor tid, inte bara på idrottsverk-
samhet, utan även på bildning och utbildning för att bli bättre 
ledare och för att utveckla sina föreningar. Det ger hopp om att 
vi har den kraft som behövs för att möta de utmaningar idrotten 
står inför. 

Folkbildningens pedagogik är svårslagen. Det är i lärgrupperna, i 
samtalen ute i föreningen, men också när vi träffas och inspireras 
av varandra som bildningen och utbildningen får sin kraft. Det är 
ingen tvekan om att bildning och utbildning har en central roll i 
de fem utvecklingsresor vi har framför oss mot 2025. 
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Våra verksamhetsformer
Inom SISU Idrottsutbildarna används fem verksamhetsformer 
för att på bästa sätt kunna möta idrottens behov av utveckling 
genom utbildning:

Lärgrupp ska jämställas med studiecirkeln där metodiken är 
självlärande grupper där initiativ och planering görs gemensamt 
i gruppen. Studierna leds av en godkänd lärgruppsledare.

Kurs är en verksamhetsform som har ett utbildningsmål med 
fastställd kurs- och timplan. Kursen är en verksamhetsform som 
genomförs av en godkänd utbildare.

Processarbete ska stärka organisationen, strukturen och utveck-
lingen av föreningens styrdokument. Processarbetet leds av 
utbildad och utsedd processledare.

Föreläsning ger föreningen möjlighet att fokusera på enskilda 
ämnen med målet att fördjupa kunskaperna och låta sig 
inspireras.

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

Översyn av SISU:s vision, 
verksamhetsidé och värdegrund
Under 2018 påbörjade SISU Idrottsutbildarnas riksorganisation 
en översyn av studieförbundets vision, verksamhetsidé och 
värdegrund. Syftet är att modernisera och anpassa språk och 
innehåll till SISU:s uppdrag inom idrottsrörelsen.

Under året har SISU fört en bred dialog med specialförbund och 
distrikt för att förankra översynen, skapa engagemang, bidra 
till ökad kunskap om folkbildning och studieförbundets roll och 
samla in tankar och idéer till revideringen. Omkring 400 personer 
har medverkat i processen.

Översynen har synliggjort att individperspektivet i folkbildnin-
gen behöver stärkas, dvs att folkbildningen ska utveckla indi-
vider som i sin tur utvecklar föreningen. Det har också funnits 
önskemål om att SISU:s vision, verksamhetsidé och värdegrund 
ska närma sig idrottsrörelsens dito.
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Vi utbildar,
bildar och 
utvecklar 
idrotten!

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna har två tillhörigheter, 
en inom folkbildningen och en inom idrottsrörelsen. Våra 
idrottskonsulenter och processledare möter varje dag länets 
idrottsföreningar, specialidrottsdistriktsförbund och övriga 
medlemsorganisationer. De är ett stöd till och en resurs för 
medlemmar som vill utveckla sin organisation och verksamhet. 
Vi möter medlemmarnas behov och skräddarsyr bildnings- och 
utbildningsinsatser.

För att på bästa sätt kunna bidra till idrottens utveckling består 
vi av tre delar:
• Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna - med 19 distrikt, 

varav Norrbotten är ett
• Förlaget SISU Idrottsböcker
• Bosön Idrottsfolkhögskola

SISU:s uppdrag inom idrott och inom 
folkbildning
Till SISU Idrottsutbildarnas uppgifter hör att:
• Skapa förutsättningar för idrottsrörelsens utvecklingsarbete, 

strategier och mål.
• Med bildnings- och utbildningsinsatser bidra till idrottens 

och individers utveckling utifrån behov och förutsättningar.
• Skapa idrottsövergripande mötesplatser.
• Ansvara för att idrottens gemensamma ledarutbildningar 

erbjuds och genomförs.
• Tillhandahålla pedagogiska metoder och utbildningsmaterial 

för bildnings- och utbildningsverksamhet.

Finansiering av verksamheten
Centralt får studieförbundet varje år statligt stöd från utbildnings-
departementet via folkbildningsanslaget. SISU Idrottsutbildarna 
Norrbotten får ta del av detta stöd via en intern fördelnings-
nyckel.

På regional nivå fick vi 2017 bidrag från Region Norrbotten och 
från 13 av länets 14 kommuner.

SISU Idrottsutbildarna (SISU) är svensk idrotts 
eget studieförbund och arbetar med bildning 
och utbildning inom idrottsrörelsen. Vårt 
uppdrag är att stimulera till en fortsatt utveck-
ling av svensk idrott.
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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 internatio-
nellt.

Idrottens värdegrund är vår styrka:
• Alla lever och leder enligt svensk idrotts värdegrund.

Idrott i förening:
• Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra 

aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i förening.

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

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

MÅL PEKAR UT RIKTNINGEN
Övergripande mål för 

Fem utvecklingsresor 
ska ta oss till målet

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 strävan mot de övergripande målen 2025. 
Idrottsrörelsen gör en gemensam resa där RF leder, stödjer och 
företräder idrottsrörelsen och SISU Idrottsutbildarna bildar och 
utbildar i riktning mot målen.

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

Den moderna föreningen engagerar
2025 är målet att idrottsrörelsen tar vara på människors 
engagemang och inspirerar till delaktighet. Medlemskapet är 
moderniserat. Det är enkelt och välkomnande att engagera 
sig oavsett bakgrund, ålder, kön eller andra förutsättningar. 

Statens mål och syfte 
med folkbildningen 

Statens stöd till folkbildningen utgörs av stor tilltro till studieför-
bundens förmåga att självständigt formulera sin verksamhet. 
Folkbildningen står fri från staten genom att staten formulerar 
det folkbildningspolitiska målet och syftet med stödet till folk-
bildningen, 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 tillsammans 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 folkbildning.

Syftet med stödet är:
• 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 utbild-
ningssyftet).

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

Idrottsrörelsens 
styrning mot mål 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 föreningar, 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.

Idrottsrapporten 2018
För att på en övergripande nivå följa idrottsrörelsen utveckling 
mot målen 2025 har Riksidrottsförbundet tagit fram ett antal 
indikatorer, kvantitativa mått som kan peka på hur ett område 
förändras över tid. I november 2018 släppte RF för första gången 
Idrottsrapporten. Där redovisas hur indikatorerna ser ut från 
2015 då strategiarbetet tog sin början.

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.

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

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

Ett stärkt ledarskap
2025 är målet att idrottsrörelsen har ett starkt ledarskap i alla 
delar av organisationen. Tränare, ledare och förtroendevalda 
leder enligt idrottsrörelsens värdegrund. Ledarskapet är indi-
vidanpassat och förutsättningarna för att vara idrottsledare är 
anpassade efter olika individers livssituation. Samtal om utveck-
ling, normer och värderingar är levande i föreningar och förbund. 
Att ha varit idrottsledare är en stark merit och idrottsrörelsen är 
Sveriges ledande ledarskola.
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VI SKRÄDDARSYR EFTER BEHOV HÄNDELSER I URVAL

Mångfacetterad 
verktygslåda

Vår styrka är att vi känner till idrottsföreningarnas vardag och att 
vi kan erbjuda en stark verktygslåda med metoder och arbetssätt 
som anpassas efter föreningens behov.

• Våra idrottskonsulenter besöker föreningen där vi tillsam-
mans går igenom behov av utbildning och utveckling.

• Vi skräddarsyr utbildningar som anordnas internt, på 
hemmaplan i den egna föreningen. Utbildningsmetoden 
anpassas utifrån målgrupp, syfte och mål med utbildningen 
och varierar mellan föreläsning, kurs, lärgrupp eller lärande 
för barn.

Sakkunniga i barn- 
och ungdomsidrott

Alla 19 distrikt i landet har en utsedd sakkunnig i barn- och 
ungdomsidrott. Funktionen finns där för föreningar och SDF 
att nyttja på flera sätt. Bland annat håller de utbildningar för 

• Vi erbjuder ett allmänt utbud av kurser och föreläsningar 
som är öppna för alla idrotter och föreningar att anmäla sig 
till.

• Våra idrottskonsulenter är ett stöd i föreningar och förbunds 
utvecklingsprocesser. Vi finns på plats och guidar och leder 
arbetet framåt när föreningen samlas för att ta fram en 
policy eller värdegrund, utvärderar verksamheten eller 
vill hitta former för att modernisera styrelsearbetet för att 
nämna några exempel.

• Vi stöder föreningarnas utbildning ekonomiskt via folkbild-
ningsmedel och Idrottslyftet, regeringens satsning på barn- 
och ungdomsidrott.

Våra idrottskonsulenter stöd-
jer den norrbottniska idrotts-
rörelsen i strävan att nå målen i 
strategi 2025 och att förverkliga 
sina utvecklingsidéer. 

Nedan finns några exempel från vår verksam-
het under 2018.

Behovsanalyser i 
föreningarna
För att identifiera utvecklingsområden i 
föreningarna har vi utvecklat ett behovsverk-
tyg som vi använder när vi genomlyser fören-
ingarnas totala verksamhet i förhållande till 
utvecklingsresorna. Behovsverktyget är ett gott pedagogiskt 
stöd som hjälper oss att tillsammans med föreningen ringa in 
områden som behöver utvecklas. Föreningen kan sedan få stöd 
av Idrottslyftet för att åtgärda förbättringsområdena, exempelvis 
genom utbildningsinsatser eller stöd till ledarcoacher.

Idrottsövergripande 
utbildning för tränare
Den nya idrottsövergripande tränarutbildningen börjar nu ta 
form. Introduktions- och grundutbildning för tränare är klara 
och erbjuds nu i hela landet. Utbudet ska bidra till idrottsrörel-
sens förflyttning utifrån Strategi 2025, ge en bra kunskapsgrund 
inom bärande områden och konkretisera dessa i tränarrollen. 

Utbildningarna innehåller samtliga utveck-
lingsresor. Där beskrivs exempelvis tränarens 
roll i relation till idrottsföreningens uppdrag 
och förutsättningar. Utbildningen gör också 
tydligt att en tränares ledarskap bör ha en 
idé- och värderingsstyrd grund, som genom 
ett normmedvetet perspektiv synliggör 
jämställdhet och inkludering. Tränaren ska 
även få med sig vad som påverkar en idrot-
tare som människa, och som då blir viktigt att 
tänka på i träning och tävling.

Norrbottens första 
grundutbildning för tränare
I Norrbottens startade den första grundut-

bildningen för tränare under hösten.  Allt innehåll genomsyras 
av utvecklingsresan en ny syn på träning och tävling. Utbildnin-
gen genomförs i ett så kallat varierat lärande, vilket innebär egna 
studier via utbildningswebb i kombination med fysiska träffar. 
Stor vikt läggs på samtal mellan deltagare och praktisk tillämp-
ning.

Introduktionsutbildning 
för tränare
Introduktionsutbildning för tränare är en kostnadsfri webbut-
bildning som tar 2–3 timmar att gå igenom. Den riktar sig till nya 
tränare men är användbar för både föreningsledare och idrotts-
föräldrar. 

föräldrar, aktivitetsledare och organisationsledare på teman som 
Trygga idrottsmiljöer, Världens bästa idrottsförälder och Barnens 
spelregler.

De sakkunniga arbetar också tillsammans med distriktens 
idrottskonsulenter med att stimulera föreningsledare att leda 
och erbjuda verksamhet utifrån rörelseförståelse och en ny syn 
på träning och tävling.
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Kampanjen #Min andra idrott 
I augusti lanserade Riksidrottsförbundet kampanjen #Min andra 
idrott som belyste vikten av att träna på många olika sätt och 
att inte specialisera sig för tidigt inom en idrott. Kända svenska 
idrottare som Charlotte Kalla ställde upp och berättade om sina 
erfarenheter av att ha hållit på med flera idrotter. Kampanjen 
presenteras på RF:s webbplats, rf.se/minandraidrott.

I samband med kampanjen tog SISU fram pedagogiskt stöd för 
att lyfta fram begreppet rörelseförståelse och ge idrottsutövare 
möjlighet att reflektera över sin/sina idrotter.

I Norrbotten har vi spridit kampanjen i sociala medier.

Svensk Innebandy vill 
Vi har påbörjat ett gediget arbete tillsammans med Norr-
bottens Innebandyförbund för att få innebandyföreningarna i 
Norrbotten att anamma ”Svensk Innebandy Vill”. 

Kiruna Sportdykarklubb utbildar 
för att nå nya målgrupper
Inom sportdykningen bedriver man av tradition barnverksam-
het med fridykning, alltså utan tuber och bara med snorkel som 
andningshjälp.

Man har nu utbildat några CMAS Children Diving Instructor som 
är en specialinstruktörsutbildning där man förbereder instruk-
tören att utbilda barn i åldrarna 8 - 13 år. Detta för att kunna 
bredda verksamheten och nå nya målgrupper.

Kost och antidoping vid jubileum
Vi medverkade vid Gällivare SKs friidrotts 10-års jubileum och 
föreläste om kost och antidoping. Det blev ett väldigt lyckat 
event med många deltagare. Alla deltagare fick testa ett socker-
smart mellanmål. 

Newcomer – utbildning för unga, 
nya ledare
I Norrbotten har vi arbetat fram en utbildning för unga, nya 
ledare. Utbildningen är anpassad för just denna målgrupp med 
fokus på att inspirera individen till att ta steget vidare till att bli 
ledare efter att tiden som aktiv är över. Utbildningen har blivit 
väldigt uppskattad och en av framgångsfaktorerna har varit att vi 
genomfört den hemma i föreningen. Vi har nått ca 40 deltagare 
vid fyra tillfällen. 

Alla ungdomar som sommarjobbade i anslutning till Piteå 
Summer Games fick möjlighet att gå Newcomerutbildningen.

Offensivare styrelsearbete
Tillsammans med Norrbottens Idrottsförbund har vi genomfört 
utbildningar i ”Offensivare styrelsearbete” för att stärka före-
ningarnas organisationsledare och inspirerat till att lyfta blicken 
mot framtiden. I Jokkmokk, Överkalix och Gällivare samverkade 
vi med Leader Polaris i genomförandet.

Utbildning i 3D-träning
Vi har arrangerat en utbildning i 3D-träning, en träningsmetod 
som bygger på att vi rör oss tredimensionellt och behöver ha 
rörlighet och stabilitet även i sidled och rotation. Traditionell 
styrketräning jobbar i stort sett bara i ett rörelseplan, framåt-
bakåt eller uppåt-nedåt. 

Utbildning i akut skadehantering
Vi har arrangerat utbildning i akut skadehantering vid tre olika 
tillfällen.

Coachingkurs
Under ledning av Marita Skogum har vi arrangerat ett “tränings-
läger i coaching” där deltagarna fick jobba med processer som 
ska frigöra och utveckla idrottarens och lagets potential.

Plattformenutbildning
Vi har genomfört Plattformen, idrottens barn- och ungdoms-
ledarutbildning, som ska ge deltagarna grunderna för att bli en 
positiv och självständig idrottsledare för barn och ungdomar. 
Deltagarna utvecklar sina ledaregenskaper och knyter nya 
kontakter med andra ledare inom olika idrotter. Plattformen 
kommer att ersättas av den nya grundutbildningen för tränare, 
som sjösattes i slutet av 2018. 

Nya processledare utbildade
Under hösten utbildades ett antal nya processledare. Utbildnin-
gen gav en introduktion och förståelse för vad det innebär att 
vara processledare samt konkreta verktyg att använda direkt 
med fokus på organisations– och verksamhetsutveckling.

Rätt träningsformer för barn och unga
Utbildningen handlade om hur man anpassar fysträning utifrån 
barn och ungas biologiska utveckling. Fokusområde före och 
under puberteten.

Lulegymnasterna utvecklade 
organisationen
Vi har processlett en utvecklingshelg med Lulegymnasterna 
som blev startskottet för en utvecklad organisation i föreningen. 
Under året har ett flertal arbetskvällar genomförts med syfte att 
arbeta fram en tydligare struktur i organisationen, mellan de 
olika disciplinerna och träningsanläggningarna. 

Utbildningspaket Boden Hockey
I Boden Hockey tog vi ett helhetsgrepp där pojkar -05 blev pilot-
projekt för ett utbildningspaket som berörde ledare, spelare 
och föräldrar. Peter Warg utbildade spelarna i laganda. Petter 
Pettersson utbildade spelare och föräldrar i kost och hälsa. SISU  
Idrottsutbildarnas konsulenter utbildade ledarna i lagbygge 
och att jobba med utveckling av grupper och genomförde en 
föräldrautbildning.

Arvidsjaur Ryttarförening planerade
Arvidsjaurs Ryttarförenings Ungdomssektion har under året 
genomfört lärgrupper för att planera och utveckla deras delta-
gande i en festival i Arvidsjaur. Ungdomssektionen är en del av 
föreningens verksamhet där de unga själva sköter allt och tillsam-
mans hittar på verksamheter och genomför dessa. De har även 
haft ett utbyte med hockeyförening där hockeykillarna har provat 
ridsport och tjejerna provat hockey, det har ökat förståelsen för 
de respektive idrotterna och leder till att fördomarna för varan-
dras verksamheter minskar.

Konflikthantering i förening
En förening i Norrbotten har haft ett tungt år, med många kon-
flikter. Vi har varit behjälpliga med att leda en process för att 
försöka bena upp problematiken och att skapa samsyn, men det 
är ännu oklart om föreningens barn- och ungdomsverksamhet 
kommer att leva vidare.

Föreningsutveckling i Kalix Hockey
Tillsammans med Kalix Hockey gjorde vi en satsning där klub-
bens J20-tränare parallellt med sitt tränaruppdrag arbetade 
med föreningsutveckling inom klubben. Kalix Hockey har utbil-
dat samtliga ledare i hur de kan arbeta med diskussionsmetoder 
för att utveckla ungdomarna och grupperna med SISU Idrottsut-
bildarnas utbildningsmaterial ”utveckla din grupp” som under-
lag. En inventering av utbildningsnivån bland ungdomsledarna 
har genomförts och utbildningsplaner har upprättats. Det har 
arrangerats föräldrautbildning i alla seriespelande ungdomslag. 
Klubbens policy har reviderats och föreningen har startat upp ett 
tjejlag för första gången någonsin.

Övertorneå IF orientering 
säkrar framtiden
Det har skett ett generationsskifte i föreningen och man upplevde 
att det fanns för få personer som har kompetens att jobba 
med banläggning av orienteringsbanor. För att råda bot på det 
startade en av de äldre eldsjälarna en lärgrupp för att utbilda nya 
och fler banläggare. Lärgruppen är ett bra sätt att tillsammans 
lära sig något med och av varandra.

Idrottsdialog – konferens för 
kommuntjänstepersoner
Årets idrottsdialog genomfördes i Kiruna. Det är en viktig 
mötesplats där vi möter kommuntjänsteperson för att diskutera 
samverkan och hur vi tillsammans kan vara ett stöd för idrotts-
föreningarna i deras vardag. Huvudfokus under dagen var 
jämställdhet och hur statistik kan användas som verktyg för 
idrottsutveckling. 9 av länets 14 kommuner deltog. 

Samverkan med Parasportförbundet
Under året har vi arbetat för att få till ett fördjupat samarbete 
med Norrbottens Parasportförbund och dess föreningar. Vi har 
tillsammans sett över arbetsformer och har medverkat i Para-
sportarrangemang för att visa upp oss och skapa kontakt med 
målgruppen.
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Många kom för att lyssna till Charbel Gabro när han besök-
te Piteå, Gällivare och Kiruna för att dela med sig av sin livsre-
sa till idrottsledare och ortsbor. Han pratade om mångfald och 
kulturkrockar som kan uppstå när någon ska anpassa sig till det 
nya samhället, men även hos de personer som möter nyanlända, 
bland annat idrottsföreningarna.

Inledningen är både kraftfull och känslosam. Det är knäpptyst i 
salen och alla lyssnar andäktigt till Charbel som med inlevelse 
beskriver flyktingars virrvarr av känslor.

- Tack Sverige, du har varit väldigt generös. Du tog emot mig. Jag 
är flykting. Jag kom hit med en kropp som darrade och ett ansikte 
som knappt kan le. Och min själ den vägrade följa med. Den står 
kvar där på kullarna och snyftar och undrar var jag är. Och här är 
jag i Sverige och ska försöka börja mitt liv...
Vi passade på att intervjua Charbel en stund före föreläsnin-
gen i Gällivare för att ta reda på hur han ser på idrotten som en 
möjlighet till integration och vilka medskick han har till idrotts-
föreningarna i Norrbotten.
- Idrotten och föreningslivet är en av de bästa barriärbrytarna. 
När jag blev med i ett lag såg man inte min hårfärg, min näsa och 
min hudfärg, säger Charbel som har fotboll som en av livets stora 
passioner och har spelat både på elit- och amatörnivå.
- Välkomnas man som nyanländ in i en förening får man lära sig 
hur föreningslivet är organiserat. Det är ett bra sätt att komma 
närmare det svenska systemet och förstå hur allt fungerar i 
samhället.

Vilka är de viktigaste källorna till missförstånd 
och kulturkrockar?
- Språket är en källa till många missförstånd, men även fördomar. 
Hur tänker du om kvinnor som bär sjal och hur ser en sån som 
jag på en kvinna utan sjal? Fördomar finns båda vägarna, säger 
Charbel och menar att fördomar skapar barriärer som hindrar 
människor att mötas över gränser.
- Var nyfiken och våga finnas i ett sammanhang där du får lära 
känna någon du har en fördom mot. Jag är från mellanöstern 
och vi har många fördomar mot afrikaner. Nu jobbar jag med en 
afrikan och därigenom har många av mina fördomar försvunnit, 
men inte alla. Det är en process som tar tid.

Vilka fyra råd vill du ge till en idrottsförening?
1. Välj in personer med annan etnisk bakgrund i styrelsen och låt 
dem få verklig makt att vara med och påverka. Låt inte valet bara 
bli något som görs för syns skull, något man bockar av på en lista.
2. Skapa inte segregerade invandrarlag utan integrera alla etni-
ska bakgrunder i ordinarie lag och träningsgrupper, trots att det 
kan vara jobbigt med språkförbistringar i början.
3. Våga lyfta upp frågor som är känsliga. Våga ställa krav. Person-
er med annan etnisk bakgrund är vana vid krav hemifrån. Blir 
verksamheten för kravlös ökar risken att någon spårar ur. Var 
tydlig med vad som gäller här!
4. Tänk större än idrott, se till verklighet före och efter idrottsak-
tiviteten. Ge tips om hur man söker jobb och se även kopplingen 
till situationen i skolan.

Orientalisk musik strömmar ut ur högtalarna och på 
filmduken syns starka bilder som visar människor på 
flykt. Stämningen går att ta på i rummet när Charbel 
Gabro inleder föreläsningen som ska ge inspiration 
till integration.

Laganda i Luleå City Basket
Vi har hjälpt Luleå City Basket att arbeta med lagandan i ett 
tjejlag som fått flera nya spelare från andra klubbar. Över två 
kvällar diskuterade vi vad som hjälper laganda och spelarna fick 
genomföra en orientering utomhus med stationer som innehöll 
påstående kring deras laganda och svara på en skala från stäm-
mer inte alls till stämmer helt. 

Locker Room Talk – tillsammans för 
jämställdhet och schyssta attityder
Norrbotten valdes i början på 2018 ut som ett pilotdistrikt i 
Riksidrottsförbundets samarbete med den prisbelönade orga-
nisationen Locker Room Talk.

Locker Room Talk metoden används för att göra snacket i 
omklädningsrummet sundare genom att blanda normbrytande 
värderingsfrågor med idrottsövningar. Vi har utbildat flera unga 
utbildare som besökt idrottsföreningar i länet och träffat killar i 
åldrarna 10 till 14 år. Lag från Luleå Hockey, Kiruna IF och Kiruna 
FF har medverkat i en serie samtal under cirka 20 minuter åt 
gången om jämställdhet och matchokultur. Att lagen besökts 
flera gånger är en strategi för att åstadkomma en varaktig atti-
tydförändring.

Jämställhet med Underdogs
Vi har använt dokumentärfilmen Underdogs som ett verktyg att 
lyfta jämställdhetsfrågan i olika sammanhang. Filmen skildrar 
kvinnliga elithockeyspelares vardag och visar på ett tydligt sätt 
att idrotten måste blir mer jämställd. Vi hade hedersuppdraget 
att vara moderatorer under filmens premiärvisningar i Piteå och 
Luleå.

Föreläsningen ”IFK Framtiden eller 
Machomuseum IF” 
Inom ramen för projektet ”Jämställd sportregion Norr” anord-
nades föreläsningar i Piteå och Luleå med folkbildaren och förfat-
taren Marcus Priftis. Föreläsningen belyste mansidealet och 
illustrerar hur snäva manlighetsnormer står i vägen för mångas 
chans att vara sig själva. I Luleå avslutades föreläsningen med en 
workshop där deltagarna utforskade läget inom idrottsrörelsen 
och funderade på hur vi kan bli mera inkluderande och hur vi kan 
förbättra vår verksamhet.

GDPR - personuppgiftshantering
Kopplat till den nya Dataskyddsförordningen GDPR har vi till-
sammans med Riksidrottsförbundet tillhandahållit kurser om 
hur den nya lagstiftningen påverkar idrottsföreningarna och vad 
föreningarna konkret behöver göra för att leva upp till lagen.

Utbildningar IdrottOnline 
Vi har fortsatt vårt arbete att ge idrottsföreningarna stöd, 
support och utbildning i IdrottOnline, idrottsrörelsens eget verk-
samhetssystem som är byggt utifrån att föreningen ska hitta allt 
på ett och samma ställe, vare sig det gäller hemsida, medlems-
register, ansökan till LOK-stöd och Idrottslyft, administration av 
utbildningar och tävlingar och mycket mer. IdrottOnline är kost-
nadsfritt för idrottsföreningar.

Idrottsövergripande utbildning 
för utbildare
I likhet med tränar- och föreningsledarutbildningen formar vi ett 
utbud från introduktions- till fortsättningsutbildning. I dagsläget 
finns Grundutbildning för utbildare som varit igång och genom-
förts under hela 2018. Utbildningen ska stärka våra utbildare 
inom idrottsrörelsen och öka deras kunskap i ämnen som moti-
vation och lärande, men även öka förståelsen för roller och 
uppdrag. Utbildning sker i ett varierat lärande: dels egna studier 
via en utbildningswebb och uppgifter i ett digitalt klassrum, dels 
en fysisk träff. Hittills har två utbildare i Norrbotten genomgått 
denna utbildning.

I Grundutbildning för utbildare finns avsnittet “Min roll som 
utbildare”. Där utgör Strategi 2025 med utvecklingsresorna och 
det idé- och värderingsstyrda ledarskapet viktiga delar i uppdrag-
et som utbildare. Synen på lärande, vikten av delaktighet och att 
utgå ifrån varje deltagare och hens drivkrafter är andra bärande 
perspektiv. Här finns en tydlig koppling till utvecklingsresorna en 
modern förening engagerar och ny syn på träning och tävling.

Utökad bank av föreläsare
Under året gjorde vi en satsning på att rekrytera fler utbildare 
och föreläsare till vår utbildningsbank. Vi annonserande via soci-
ala medier och gensvaret var stort. Vi har nu en rad nya personer 
som är redo att hjälpa oss att nå ut med kunskap till idrotts-
rörelsen.

Fortbildning av personal och styrelse
Vår styrelse och våra medarbetare är en viktig tillgång i arbetet 
med att stärka den norrbottniska idrottsrörelsen. Fortbildning är 
ett naturligt och kontinuerligt inslag i arbetet. 

Vi har bland annat anordnat internutbildningar om psykisk 
ohälsa, jämställdhet, inkludering och ideellt engagemang för 
all personal. Idrottskonsulenterna har genomgått en processle-
darutbildning som har rustat dem med verktyg och metoder att 
använda när de handleder utvecklings- och förändringsarbeten i 
idrottsföreningarna.

Syftet med personalutbildningarna är vi ska få fördjupad kunskap 
i områden vi ofta stödjer idrottsföreningarna i, men också att 
spana framåt och hålla oss á jour med samhällsutvecklingen. Ett 
exempel är föreläsningen med Luleå Tekniska Universitet där en 
forskare visade på hur interaktiva miljöer och spelifiering kan 
motivera människor att röra på sig. 

Distriktsidrottschef och verksamhetsledare har deltagit i 
Riksidrottsförbundets ledarskapsprogram. Utbildningsprogram-
met ingår som en del i att utveckla ledarskapet inom hela den 
svenska idrottsrörelsen. Hela ledningsgruppen har deltagit i 
en central utbildning med syfte att förstärka ledningsgruppens 
arbetssätt. 

Man såg inte 
min näsa och 

hudfärg längre
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PROJEKT

Svenska från 
dag ett

Målet med projektet är att insatserna främst ska leda till ökad 
språkutveckling och att den asylsökande genom idrotten ska få 
ökad förståelse för demokrati och hur samhället fungerar. 

De asylsökande ska erbjudas möjlighet att komma i kontakt med 
nya nätverk och personer, helst i föreningsmiljö. Genom besök i 
föreningen och genom att vara aktiv som funktionär eller ledare 
ska målgruppen känna sig delaktig i idrottsrörelsen. 

Tanken är att språkinlärningen och integrationsprocessen på-
skyndas.

Träffar på asylboenden med aktiviteter
På asylboenden i länet har vi genomfört aktiviteter för både 
könsintegrerade och könsuppdelade grupper, exempelvis fotboll, 
volleyboll, basket, gymnastik och lekar. Efter aktiviteten har vi 
samlats för fika och samtal om hur idrottsrörelsen fungerar. Del-
tagarna har fått lära sig vad olika rörelser heter och övat på 
svenska i presentationslekar. 

Samarbete med föreningar och 
dess medlemmar
Projektet har stöttat en grupp afghanska killar (asylsökande/
nyanlända) som spelar futsal i en förening. Dessa var inte helt 
inkluderade i verksamheten och hade inte kännedom om hur 

allting fungerade. Omvänt hade inte föreningens övriga lag 
någon kännedom att det afghanska laget existerade.

Vi har stöttat laget under träning, utbildat i hur man lägger 
upp en träning, hur man får med alla i gänget och vilka regler 
som gäller. I föreningen har vi anordnat föreläsningar med en 
kulturtolk och vi har genomfört processarbeten med syfte att 
hitta vägar att inkludera alla i verksamheten på ett bättre sätt. 
Spelare från A-laget har deltagit på träningar och vi har öppnat 
upp för att alla ska vara välkomna att prova på. Laget deltar nu i 
en futsalserie.

Aktivitetsdagar runt om i länet för 
nyanlända 
Projektet har anordnat aktivitets-/familjedagar tillsammans med 
föreningar och i några fall utan koppling till förening.  

På två mindre orter har vi tillsammans med föreningarna bjudit 
in ALLA i byn. Det var framgångsrikt och resulterade i att 70-80 
vuxna och barn deltog. Vi provade på olika idrotter och grillade, 
fikade och badade tillsammans. På den ena orten anordnade vi 
en föreläsning på eftermiddagen tillsammans med en Kulturtolk 
som berättade om sin resa till Sverige och vad idrotten har betytt 
för honom. Vi har även arrangerat aktivitetsdagar utan koppling 
till någon idrottsförening med möjlighet att provat på olika 
idrotter, gå en tipsrunda om idrott och allemansrätt, fika och 
samtala. 

Samverkan med arrangemang
Genom att medverka som ledare vid fotbollsskolor och funk-
tionärer under Piteå Summer Games, Idrottens dag och andra 
arrangemang har de asylsökande fått möjlighet att öva på 
språket och samtidigt få en inblick i hur idrottsrörelsen fungerar, 
med ideellt arbete och ledarskap som grund. 

Under fotbollsskolan har vi samarbetat med den förening 
som ligger nära asylboendet. De asylsökande har utbildats i 
”Fotbollens spela lek och lär” och ”Landslagets fotbollsskola för 
ledare”. De har också fått kunskap om hur en idrottsförening funger-
ar. Under fotbollsskolan arbetade 2-3 asylsökande tillsammans med 
2-3 svenska ledare under hela veckan. Engagemanget i Fotbolls-
skolan rundades av med det teoretiska provet ”Sportsvenska 
SFI”. 

Under Idrottens dag i Luleå medverkade en grupp asylsökande 
från Piteå som funktionärer. Gruppen arbetade med att 
ställa i ordning en rörelsebana inför arrangemanget. Under 
Idrottens dag hjälpte de besökarna som provade på banan. 
De fick träna sitt språk och utökade sina kunskaper om idrott 
och rörelseförståelse. De fungerade även som tolkar då en del 
besökare inte kunde svenska.

Svenska lektioner i Morjärv 
Projektet anordnade lektioner i svenska i Morjärv, 2-4 gånger per 
vecka under augusti-december. Under ledning av en pensionerad 
lärare har ett blandat gäng barn, ungdomar och vuxna träffats 
för att teoretiskt och praktiskt lära sig svenska. De har bakat och 
lagat mat, varit på promenader där de exempelvis har plock-
at bär och svamp för att sedan tillaga detta. De har besökt det 
lokala gymmet och provat på olika idrottsaktiviteter på fotbolls-
planen. För att lära sig hur man klär sig mot kyla har de varit ute 
både sommar som vinter. I och med att lokalbefolkningen i byn 
har varit engagerad har det gjort att de asylsökande har kommit 
in i samhället snabbt och enkelt.

Kulturell dag med teater och sång
I en förening har man arrangerat en kulturdag med teater och 
sång där alla har välkomnats. Man har fått testa sina svenska 
kunskaper och ”provat på” idrotten som finns i föreningen.

Snöskoter-
projektet

Tillsammans med Svenska Motorcykel och Snöskoterförbundet 
(SVEMO) och i samarbete med Västerbottens Idrottsförbund 
driver vi projektet SINUS med målet att:

• Öka antalet medlemsföreningar
• Öka antalet medlemmar och licensierade förare i medlems-

föreningarna
• Utveckla snöskoterverksamheten på ett sätt som attraherar 

nya utövare
• Utveckla medlemsföreningarnas aktiviteter inom utbild-

nings- och breddidrottsområdet

Vår idrottskonsulent har varit i kontakt med merparten av alla 
SVEMO-anslutna föreningar i länet och även skoterföreningar 
som inte är anslutna till Riksidrottsförbundet. Syftet har varit att 
stämma av nuläget i föreningarna och identifiera utvecklings-
områden. Tonvikt har lagts på att inspirera till nyrekrytering av 
nya medlemmar, exempelvis genom att arrangera Guldhjälmsut-
bildningar för barn och unga. Vi har lagt krut på att rekrytera till 
ledarutbildningar, särskilt kvinnor då de är underrepresenterade 
i verksamheten. För att locka en bredare massa till sporten har 
försök gjorts med så kallade Checkpoints, en aktivitet som passar 
alla där man söker efter förutbestämda besöksmål i terrängen, 
kombinerat med en frågesport. Föreningarna har fått stöd i att 
utveckla och förenkla sin administration så att mer tid kan gå till 
att skapa ny verksamhet i föreningen.

AnnaCarin Karlsson, 
projektledare för SINUS



16  |  SISU verksamhetsberättelse 2018    SISU verksamhetsberättelse 2018  |  17

Antal Andel (%)

SPECIALFÖRBUND 
OCH MEDLEMSORGANISATION

Arrangemang Utbildningstimmar Deltagare Kvinnor Män Kvinnor Män

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2018 2018 2018

Akademisk idrott 103 93 1 541 1 076 779 338 343 436 44 56

Amerikansk Fotboll 1 4 6

Badminton 1 3 22 64 5 15 0 5 0 100

Bandy 7 25 228 312 71 361 2 69 3 97

Basket 55 194 613 4 601 604 1 650 342 262 57 43

Bilsport 23 23 691 679 378 236 96 282 25 75

Bordtennis 2 8 32

Boule 27 46 446 214 160 236 61 99 38 62

Bowling 8 31 25 14 11 56 44

Boxning 2 2 73 94 10 7 1 9 10 90

Bridge 11 5 534 332 57 31 24 33 42 58

Brottning 84 63 1 405 900 557 417 215 342 39 61

Budo och kampsport 10 38 83

Bågskytte 1 6 6 1 5 17 83

Cykel

Curling 8 6 78 38 41 23 17 24 41 59

Danssport 145 178 2 426 3 913 1 753 1 581 1 067 686 61 39

Draghundsport 5 16 42 33 9 79 21

Flygsport 2 2 86 187 16 23 2 14 13 87

Fotboll 553 756 13 360 14 414 4 871 5 562 1 680 3 191 34 66

Friidrott 9 9 18 32 30 68 12 18 40 60

Golf 35 73 491 1 032 280 471 120 160 43 57

Gymnastik 58 130 1 480 2 496 371 624 331 40 89 11

Handboll 64 106 1 682 933 709 1 009 392 317 55 45

Innebandy 222 444 7 397 10 191 1 328 2 873 308 1 020 23 77

Ishockey 324 391 8 427 9 484 1 982 2 314 159 1 823 8 92

Judo 4 91 12

Kanot 14 20 270 312 103 131 40 63 39 61

Karate 4 11 141 85 23 63 8 15 35 65

Klättring 15 4 136 30 149 23 66 83 44 56

Konståkning 25 23 137 326 182 126 121 61 66 34

Korpen 45 53 360 313 248 269 155 93 63 37

Motorcykel och Snöskoter 33 16 541 504 281 146 89 192 32 68

Mångkamp 4 2 49 22 32 24 11 21 34 66

Orientering 15 12 414 402 172 127 61 111 35 65

Parasport 58 3 309 6 343 18 187 156 55 45

Pistolskytte 3 4 189 262 23 24 1 22 4 96

Ridsport 409 324 3 733 4 285 3 690 3 442 3 598 92 98 2

Segling 1 40 16

Simidrott 19 4 333 18 186 21 85 101 46 54

Skateboard

Skidor 69 66 595 622 664 739 261 403 39 61

Skidskytte 4 154 19 9 10 47 53

Skolidrott 3 109 23 13 10 57 43

Skridsko 2 5 27 8 17 21 16 1 94 6

Skyttesport 3 3 90 154 31 28 5 26 16 84

Sportdykning 26 24 784 680 294 161 90 204 31 69

Squash 2 33 33

Styrkelyft 3 15 12 529 23 134 2 21 9 91

Tennis 24 474 111

Triathlon

Tyngdlyftning 4 12 52 343 37 74 11 26 30 70

Volleyboll 8 2 44 10 73 16 15 58 21 79

SISU MO - Övriga 31 25 2,108 1,766 235 179 142 93 60 40

TOTALT 2 683 3 321 52 214 62 816 22 242 25 307 10 894 11 348 49% 51%

VERKSAMHETEN I SIFFOR VERKSAMHET I MEDLEMSORGANISATIONER

Antal slutrapporterade utbildningstimmar

   År    

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

Unika deltagare per ålderskategori och kön
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Antal föreningar med föreningsintern utbildning:

191

Antal arrangemang:

2 446
Antal unika deltagare:

10 936
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Kontakt 
Tel: 070-600 77 32
Adress: SISU Idrottsutbildarna Norrbotten, Kronan A3, 974 42 Luleå
E-post: norrbotten@sisuidrottsutbildarna.se
Webbsida: www.sisuidrottsutbildarna.se/norrbotten

   Leif Nordström, ordförande

   Carina Winsa, vice ordförande

   Eiie Mikaelsson, ledamot

   Monica Johansson, ledamot

   Niklas Olsson, ledamot

   Ulrika Åström, ledamot

   Per Åström, ledamot
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Styrelse

SISU Idrottsutbildarna och Norrbottens Idrottsförbund 
arbetar sedan lång tid tillbaka tätt tillsammans. Distrikts-
idrottschefen Katarina Halvardsson är ansvarig för de båda 
organisationernas gemensamma kontor. Huvudkontoret 
finns på Kronanområdet i Luleå och i Gällivare och Piteå 
finns kontor som bemannas av en person. 

Under året har förberedelser startat för att sammanlägga 
de båda stödorganisationerna i januari 2020. Kärnverksam-
heten påverkas inte av sammanläggning utan syftar till att 
förenkla och effektivisera den administrativ hanteringen. 
Den nya organisationen kommer fortsatt ha två tydliga 
uppdrag; idrott och folkbildning. 

Samverkan med Norrbottens Idrottsförbund

Idrott för alla – hela livet
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Föreningens kostnader
Övriga föreningskostnader     5         -650 358  -815 776
Övriga externa kostnader            -929 111  -1 225 200
Personalkostnader och styrelsearvode    6      -5 363 269 -4 856 296
Summa föreningens kostnader        -6 942 738 -6 897 272

Årets resultat                 11 317 15 378

Årsredovisning
SISU Idrottsutbildarna 

Norrbotten
Org.nr 897001-0354

Årsredovisning för räkenskapsåretÅrsredovisning för räkenskapsåret 
2018-01-01 – 2018-12-31

Om inte annat anges, redovisas alla 
belopp i kronor. Uppgifter inom 
parentes avser föregående år.

SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 897001-0354

Styrelsen avger 
följande årsredovisning

Förvaltningsberättelse 21

Resultaträkning 21

Balansräkning 22

Noter 22

Underskrifter 23

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

RESULTATRÄKNING

Allmänt om verksamheten
Förbundet bedriver studie-, bildning- och utbildningsverksam-
het för idrottens medlemsorganisationer. Styrelsen har sitt säte 
i Luleå.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under 2018 påbörjade SISU riks en översyn av förbundets 
vision, verksamhetsidé, värdegrund. Syftet är att modernisera 
och anpassa språk och innehåll till SISU:s uppdrag inom idrotts-
rörelsen. Under året har SISU fört en dialog med specialförbund 
och distrikt för att förankra översynen, skapa engagemang, bidra 
till ökad kunskap om folkbildning och förbundets roll och samla 
in tankar och ideer till revidering. Omkring 400 personer har 
medverkat i processen. Översynen har synliggjort att individpers-

Under verksamhetsåret har verksamheten genomförts i enlighet 
med årsmötets fastställda måldokument och verksamhetsplan 
för 2018.

pektivet i folkbildningen behöver förstärkas, dvs att folkbild-
ningen ska utveckla individer som i sin tur utvecklar föreningen. 
Det har också funnits önskemål om att SISU:s vision verksamhet-
sidé och värdegrund ska närma sig idrottsrörelsens dito. För att 
idrotten ska kunna nå målen i Strategi 2025 är det viktigt att i alla 
sammanhang jobba med bildning och utbildning. Vi har under 
2018 haft verksamhet i 226 av länets idrottsföreningar av olika 
art och innehåll. Föreningarna i Norrbotten har fått stöd i sitt 
arbete mot målen i Strategi 2025.

Främjande av förbundets ändamål        2018      2017      2016  2015
Nyckeltal
Antal utbildningstimmar     52 214  62 816  47 285 60129
Antal kulturprogram            70          57       122 100
Antal samverkansföreningar          191        194       222 253
Stadsbidrag/utbildningstimme           83          81         89 69
Kommunbidrag/utbildningstimme           12          12         17 15

Flerårsöversikt (tkr)       2018     2017     2016  2015
Nettoomsättning          809       380       898 591
Övriga verksamhetsintäkter      6 145    6 533    6 241 5 578
Årets resultat            11         15         30 -106
Eget kapital       2 322    2 311    2 295  2 267
Soliditet %            56         71         72 62

     NOT  2018-01-01-2018-12-31 2017-01-01-2017-12-31
       1
Föreningens intäkter
Gåvor       2      0 200 000
Bidrag       3         6 145 000 6 332 476
Nettoomsättning      4           809 055 380 174
Summa föreningens intäkter          6 954 055 6 912 650
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Not 7    Eget kapital Balanserat kapital  Ändamåls bestämt Totalt eget kapital
Ingående balans                    2 310 675               0 2 310 675
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel               0               0
Reservering av ändamålsbestämda medel               0               0
Årets resultat        11 317               0 11 317
Utgående balans                   2 321 992               0 2 321 992

     NOT      2018-12-31 2017-12-31
       1
TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar                589 844   38 947
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter               48 240  42 743
Summa kortfristiga fordringar               638 084  81 690

Kassa och bank             3 492 822 3 197 527
Summa kassa och bank            3 492 822 3 197 527

Summa omsättningstillgångar           4 130 906 3 279 217
SUMMA TILLGÅNGAR            4 130 906 3 279 217

Not 2    Gåvor och övriga bidrag   2018 2017
Sparbanken Nord              0 200 000
Summa               0 200 000

Not 3     Offentligrättsliga bidrag
Bidrag
Kommun                    616 000 758 000
Stat                 5 229 000 5 074 476
Landsting                    300 000 500 000
Summa                 6 145 000 6 332 476

Not 4
Nettoomsättning
Verksamhetsintäkter                  354 241 380 174
Övriga verksamhetsintäkter                  454 814 0
Summa                    809 055 380 174

Not 5
Upplysning om övriga föreningskostnader
Inköp av varor och material verksamhet                386 990 579 450
Övriga verksamhetskostnader                 263 368 236 326
Summa                    650 358 815 776

Not 6
Medelantalet anställda
Medelantalet anställda            11 10

Eget kapital      7
Eget kapital vid räkenskapsårets början           2 310 675 2 295 297
Årets resultat                  11 317 15 378
Eget kapital vid räkenskapsårets slut           2 321 992 2 310 675

Avsättningar
Avsättningar                    8 098 8 098
Summa avsättningar                   8 098 8 098

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder                375 518 389 495
Övriga kortfristiga skulder               182 047 100 000
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter          1 243 251 470 949
Summa kortfristiga skulder            1 800 816 960 444

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER           4 130 906 3 279 217

NOT 1     
Redovisnings-och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättas i enlighet med årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital i förehållande till balansomslutningen.

BALANSRÄKNING

UPPLYSNINGAR TILL RESULTATRÄKNINGEN

EGET KAPITAL OCH SKULDER

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
(NOTER)
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