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Välkommen som 
deltagare i en lärgrupp!
Lärgrupp är en del i din förenings utvecklingsarbete
i samverkan med RF-SISU Uppland



Vad är en lärgrupp?
Viljan att lära och nyfikenheten att upptäcka tillsammans är det som kännetecknar 
lärgruppen. I en idrottsförening finns det mycket som är bra att känna till och lära sig 
mer om. En hel del som inte har med själva träningen att göra. Det kan handla om hur 
en bra ledare ska vara, vad som är bra att äta när man tränar eller hur man skapar 
delaktighet och ökar engagemanget i föreningen.

När ni har bestämt er för vilket ämne som just ni vill prata om är det dags att starta en 
lärgrupp. Lärgruppen är bra när man vill få igång ett samtal och öppna upp för utbyte 
av erfarenheter, olika perspektiv och upplevelser.

Lärgruppen och lärande material
I lärgruppen kan man ta hjälp av material från RF-SISU Uppland i det ämne som man 
vill prata och lära mer om. Det kan till exempel vara böcker, filmer, poddar, 
dialogdukar eller varför inte tidningsartiklar. 

I lärgruppen finns ingen uttalad expert utan alla bidrar med kunskap och sina 
erfarenheter.



Lärgruppen och lärgruppsplanen
En lärgruppsplan är ett stöd till lärgruppsledaren eller utbildningsansvarig i 
föreningen. Även om alla i en lärgrupp förväntas delta aktivt behöver någon ta på sig 
ledartröjan. Vi kallar denna någon för lärgruppsledare. I en lärgrupp kan till exempel 
föreningsledare, föräldrar eller aktiva i föreningen vara deltagare. 

I lärgruppsplanen finns frågor som underlättar för er när ni ska komma igång med ert 
samtal och reflektera utifrån ett ämne. Ett ämne som just ni har valt med koppling till 
er idrott och verksamhet i föreningen.

Ni bestämmer sedan hur er lärgrupp ska genomföras. Hur, när och var ni ska träffas 
och vad ni vill samtala om. 

Lärgruppen – en bidragsberättigad verksamhet i föreningen 
Om en lägrupp ska godkännas som bidragsberättigad verksamhet i er förening  gäller 
följande: 

• Den måste pågå under minst 3 utbildningstimmar. En utbildningstimme = 45 
minuter. Det går att dela upp denna tid på fler tillfällen, till exempel 2 x 1.5 
utbildningstimmar.

• Det måste vara minst 3 deltagare.

• Deltagarna måste vara minst 13 år. Avsteg kan göras och låta deltagare från 7 år 
vara med. En förutsättning då är att lärgruppen är anpassad för just denna grupp.

Så här anmäler du er lärgrupp 
Logga in i IdrottOnline (från föreningens IdrottOnline-hemsida). Gå till ”Utbildning” > 
Gå till ”Anmälan” och välj ”Lärgrupp”. 

Under fältet ”Studieplan” väljer du aktuellt namn för den lärgruppsplan ni jobbar med. 
Fyll i de övriga fält som hör till er planering av lärgrupp. 

TIPS!
Hör av dig till en idrottskonsulent på RF-SISU 
Uppland om det verkar krångligt eller om du 
inte förstår. Då får du hjälp med allt kring vad 
en lärgrupp och lärgruppsplan är och hur man 
gör. Enklare än så kan det inte bli.



Lärgrupp är folkbildning, men vad är folkbildning?
Folkbildning är en form av lärande där deltagarna själva bestämmer vad de vill lära 
och veta mer om. I folkbildningen är mötet mellan människor och att lära av varandra 
genom samtal det viktigaste. Folkbildning utgår ifrån frivillighet, lust att delta, närhet 
och tillgänglighet. Perfekt för alla i en förening. 

TIPS!
Här kan du läsa mer 
om folkbildning. >>



Berätta att ni gör det här tillsammans med RF-SISU Uppland 
Det är viktigt att alla i din förening som deltar i folkbildningsverksamhet känner till att 
den genomförs tillsammans med just RF-SISU Uppland. Det är viktigt då det handlar 
om att säkerställa att din förening fortsatt ska kunna ta del av de resurser som RF-
SISU Uppland har för att genomföra folkbildning i förening (läs mer nedan). Så, 
berätta gärna för alla i föreningen att ni gör det här tillsammans med RF-SISU 
Uppland. 

RF-SISU Uppland – en resurs för såväl lärgrupp som 
föreningsutveckling 
RF-SISU Uppland är SISU Idrottsutbildarnas och Riksidrottsförbundets regionala och 
lokala organisation. Vi delar gärna med oss av erfarenheter, ger stöd och kraft till 
utvecklingsarbetet i just din förening. Ett samarbete som ni har både nytta och glädje 
av. För genomförandet av en lärgrupp kan till exempel RF-SISU Uppland genom 
folkbildningsanslaget bidra med visst stöd. Det kan handla om att ta kostnader för 
material, hyrd lokal, studiebesök, expertmedverkan med mera. 

Kontakta gärna RF-SISU Uppland så berättar vi mer om hur ett samarbete kan gå till.



Att söka stöd för 
anläggningsprojekt

LÄRGRUPPSPLAN

Vägen till en framgångsrik ansökan
En tydlig och genomtänkt projektidé ökar möjligheten till en lyckad anläggningssatsning. 
Innan föreningen fyller i ett ansökningsformulär är det viktigt att projektet är genomlyst. En del av 
processen genomförs i lärgruppsform tillsammans med föreningens idrottskonsulent. Det här 
dokumentet redogör för förloppet från projektidé till beslut.

Anläggningsstöd – Riksidrottsförbundet
Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig 
verksamhet och är en av Riksidrottsförbundets (RF) prioriterade frågor. Stöd till anläggningar och 
idrottsmiljöer är en del av idrottsrörelsens stödsystem vars syfte är 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.



RF-SISU Uppland är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas lokala och regionala organisation . Vi har 
två uppdrag, idrott och folkbildning. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt 
människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.

Stöden som går att söka

• Stöd till nya aktivitetsytor, mindre projekt (upp till 400 000 kr i stöd)

• Stöd till nya aktivitetsytor, större projekt (över 400 000 kr i stöd)

• Stöd till energi- och miljöprojekt

• Stöd till renoveringsprojekt

• Stöd till säkerhetsprojekt

• Stöd till utrustning för parasport

På RF-SISU Upplands webbplats hittar du mer information om anläggningsstödet. 

Klicka här för att läsa mer. 

RF-SISU Uppland och anläggningsstöd
RF-SISU Uppland företräder, stödjer och samordnar idrottsrörelsens gemensamma frågor 
regionalt och lokalt, samt verkar för och bidrar till idrottens utveckling genom folkbildning 
och utbildning. För att stödja föreningar kring anläggningar har vi ca fyra mnkr i årsbudget.  

Inför en ansökan om anläggningsstöd ska företrädare för föreningen förankra projektet i 
föreningen och detta görs via en så kallad lärgrupp. Exakt hur upplägget sker för respektive 
förening bestäms i samråd med föreningens idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland. 

Syftet med lärgrupp kopplat mot anläggningsstöd och redovisning 
i IdrottOnline
En lärgrupp är alltså en mindre grupp människor som genom samtal och dialog lär av 
varandra och gemensamt söker kunskap för att utveckla färdigheter utifrån sina behov och 
intressen. Man kan likna en lärgrupp vid en studiecirkel. Syftet är att skapa förutsättningar 
för utveckling av såväl individen som föreningen. En lärgrupp behöver inte vara ett fysiskt 
möte utan det går utmärkt att genomföra träffarna digitalt via tex Teams eller Zoom.  

Lärgruppen kan ledas av en av föreningen utsedd lärgruppsledare eller föreningens 
idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland. En lärgrupp ska vara minst 3 x 45 minuter för att 
kunna redovisas. Redovisningen sker via föreningens IdrottOnline-sida. Den person som 
ska redovisa föreningens lärgrupp behöver ha behörigheten ”Utbildningsansvarig förening” 
i IdrottOnline. Arbetet i lärgruppen ska utmynna i en tydlig och genomarbetad 
projektplan/ansökan och en ansökan som uppfyller kraven från RF. Förutom den interna 
kontrollen som föreningen får genom lärgruppsarbetet, kan en relevant och korrekt ansökan 
även förkorta tiden för beslut och utbetalning av stödet. 

https://www.rf.se/bidragochstod/Idrottslyftet/stodtillanlaggningarochidrottsmiljoer/stodtillnyaaktivitetsytormindreprojekt/
https://www.rf.se/bidragochstod/Idrottslyftet/stodtillanlaggningarochidrottsmiljoer/stodtillnyaaktivitetsytorstorreprojekt/
https://www.rf.se/bidragochstod/Idrottslyftet/stodtillanlaggningarochidrottsmiljoer/stodtillenergi-ochmiljoprojekt/
https://www.rf.se/bidragochstod/Idrottslyftet/stodtillanlaggningarochidrottsmiljoer/stodtillrenoveringsprojekt/
https://www.rf.se/bidragochstod/Idrottslyftet/stodtillanlaggningarochidrottsmiljoer/stodtillsakerhetsprojekt/
https://www.rf.se/bidragochstod/Idrottslyftet/stodtillanlaggningarochidrottsmiljoer/stodtillutrustningforparasport/
https://www.rfsisu.se/Uppland/bidragochstod/projektstodifanlaggning/


RF-SISU Uppland är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas lokala och regionala organisation . Vi har 
två uppdrag, idrott och folkbildning. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt 
människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.

Strategi 2025 kopplat mot anläggningsstöd
Inom idrottsrörelsen pågår ett omfattande förändringsarbete. Vi kallar det Strategi 2025 och 
idrottsrörelsen har beslutat om fem prioriterade utvecklingsresor för att nå de övergripande 
målen i Strategi 2025. Det stora målet med utvecklingsresorna är att alla som vill ska kunna 
idrotta hela livet i föreningar, med fokus på glädje och utveckling. 

Utvecklingsresorna är: 

• En ny syn på träning och tävling

• Den moderna föreningen engagerar 

• Inkluderande idrott för alla

• Jämställdhet för en framgångsrik idrott 

• Ett stärkt ledarskap 

I bedömningen av ansökningar tar vi i beaktning hur projektet bidrar till Strategi 2025. 

Klicka här för att läsa mer om Strategi 2025

Så går lärgruppsträffarna till i praktiken
Oavsett hur lärgruppsträffarna läggs upp följer de en agenda. 

• Vad som ska behandlas på dagens möte. 

• Någon ska utses till att anteckna.

• Närvaron ska noteras för redovisning i IdrottOnline.  

Som start på träffen kan man göra en ”laget runt vända” där deltagarna får berätta om vad 
de har funderat över inför övningen. Klara ut det som är oklart eller tveksamt. Gå igenom 
vad som ska behandlas under dagens träff och tydliggör vilka moment som är aktuella. Den 
här lärgruppsplanen är baserad på tre träffar, men ni får gärna lägga till fler träffar där ni 
diskuterar, planerar och lär er av andra eller av varandra. Lärgruppsledarens uppgift är att 
vara samordnare, pådrivare och inspiratör.  

http://www.strategi2025.se/
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Så definierar RF-SISU Uppland ett anläggningsprojekt  

Ett anläggningsprojekt har fyra grundstenar:  

• Ett preciserat syfte och målsättning  

• Fastställda tidsramar  

• En tydlig ansvarsfördelning  

• En balanserad och genomtänkt budget med finansieringslösning

Projektets olika faser:  

• Framtagande av en idé eller genomlysning en redan framtagen idé.   

• Förankring  

• Planering  

• Genomförande  

• Utvärdering

I den specifika lärgruppen kring anläggning utvecklar ni ert projekt från idé till ansökan. Ni 
förankrar ert projekt med målgrupper och intressenter samt tar fram en projektplan som 
ligger till grund för att fylla i ansökningsformuläret.

Viktigt att tänka på
Satsningen ska utveckla barn- och ungdomsidrotten (7-25 år) i den ansökande 
föreningen. Att den också bidrar till utveckling av hembygden är positivt, men inte det 
mest primära vid bedömning av ansökan. Satsningen skall i första hand komma 
föreningens medlemmar till nytta.  

Om föreningen har en fungerande LOK-stöds verksamhet, eller har en genomtänkt 
plan på hur ni ska få igång sökbara LOK-aktiviteter med satsningen.    

Att satsningen skall vara jämställd, jämlik och inkluderande. Att den överensstämmer 
med Agenda 2030 – de globala målen. 
Klicka här för att läsa mer om de globala målen

Att rätt sektion i föreningen är involverade i ansökan. Exempelvis: Gör ni en satsning 
på en isyta för ishockey, skall ishockeysektionen vara involverad. 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/
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Träff 1 
Gå igenom följande punkter: 

1. Vad är en lärgrupp och vad är syftet med träffen?  

2. Samtala kring hur idén för ert projekt har växt fram. Varför vill ni genomföra projektet? 
Hur stämmer syftet överens med er barn- och ungdomsverksamhet? Vilka 
kompetenser/resurser har ni för att genomföra projektet? Vilka effekter väntar ni er på 
lång och kort sikt? 

3. Planera förankringsträffar för er idé med de tilltänkta målgrupperna och intressenterna 
till projektet. Ett förslag är att dela upp träffarna så ni har ungdomar för sig och vuxna 
för sig.

4. Diskutera hur ert projekt bidrar till Strategi 2025 och föreningens vision eller 
långsiktiga målsättning.  

5. Gå igenom vilka möjliga stöd som finns utifrån den presenterade idén.

6. Börja att fördela arbetsuppgifter och ansvar i arbetet med att få fram en bra 
projektplan/ansökan. Ansvarsområden som kan vara aktuella är:

7. Sammanfatta vad ni har samtalat om och hur nästa steg ser ut. 

8. Bestäm tid för nästa möte. 

• Ansvarig för att skriva ansökan.   

• Kontakt med tilltänkta medfinansiärer/projektstöd/kommunen.  

• Kontakt med målgrupper och intressenter.   

• Ta fram kostnader för projektet.

• Andra områden som ni upplever är viktiga.
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Träff 2
Gå igenom följande punkter: 

1. Börja med att reflektera kring och följ upp er första träff samt förankringsträffar med 
målgrupper och intressenter. Hur har arbetet gått?

2. Behöver ni förändra något i er projektidé utifrån vad som kom fram vid våra träffar med 
målgrupper och intressenter? 

3. Behöver ni förändra något i ert arbete med budget utifrån vad som kom fram efter 
samtal med tilltänkta medfinansiärer? 

4. Behöver ni kontakta tilltänkta medfinansiärer för ytterligare rådgivning? 

5. Sammanfatta vad ni har samtalat om och hur ni tänker gå vidare. 

6. Vad återstår för att färdigställa er projektplan/ansökan? Lista åtgärder och fördela 
ansvar. 

7. Diskutera och bestäm ett datum när ni ska vara färdiga med er projektplan/ansökan. 
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Träff 3
Gå igenom följande punkter: 

1. Börja med att redovisa era olika uppdrag inför slutarbetet med projektplanen/ansökan. 

2. Stäm av alla delar i projektplanen och budgeten.  

3. Fundera på om ni vill att någon eller några ytterligare personer ska lämna synpunkter 
på er ansökan innan den skickas in. 

4. Är ansökan förankrad hos styrelse och medlemmar? Det behövs ett protokollfört 
styrelsebeslut för att kunna ansöka om anläggningsstöd.

5. Har ni tagit fram alla dokument som ska följa med ansökan? Se checklista nedan. 

Checklista att fylla i innan ansökan

1. Idrottskonsulent från RF-SISU Uppland är med i ansökningsprocessen.  

2. Ansökan gäller insats som ännu inte påbörjats.

3. Målgruppen är barn och ungdomar 7–25 år. 

4. Projektet har ett syfte och mål.

5. Säkerställ att total investeringskostnad är lika med total finansiering.  



RF-SISU Uppland är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas lokala och regionala organisation . Vi har 
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Dokument som ska bifogas: 

• Årsmöteshandlingar (balans- och resultaträkning, revisions- och verksamhetsberättelse).

• Bankkontoutdrag som verifierar bokfört värde på inlämnad balansräkning (se ovan).

• Kopia på underskrivet styrelseprotokoll eller del av protokoll som visar fattat beslut om 

att ansökan ska lämnas in.

• Äganderättshandling eller arrende-/nyttjanderättsavtal. Viktigt är att avtalet är 

underskrivet och att det uppfyller den giltighetstid som krävs. 

• Karta med fastighetsbeteckning. Går att få gratis via Lantmäteriet.  

• Eventuellt medfinansieringsintyg.

• Eventuellt energi- och klimatutlåtande. Gäller endast vid energi- och miljöprojekt. 

• Eventuell offert.

• Eventuell ritning.

• Eventuellt bygglov, tillstånd mm.

• Analys över hur åtgärden påverkar föreningens jämställdhet. Ni hämtar 
analysdokumentet på följande sida: https://www.rfsisu.se/Uppland/anlaggning.

https://www.rfsisu.se/Uppland/anlaggning
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Det ska projektplanen/ansökan innehålla
En projektplan ska vara så konkret som möjligt. I ansökningsformuläret ska ni fylla i 
information om: 

Bakgrund  

Syfte och mål  

• Varför vill ni genomföra projektet? 

Projektbeskrivning

Gör en tydlig beskrivning av hur ni planerar att genomföra ert anläggningsprojekt.

Barn och ungas delaktighet i RF:s stöd till anläggningar är avsett för idrottsmiljöer för barn 
och unga. Enligt barnkonventionen ska barnen löpande ges möjlighet att göra sin röst hörd, 
uttrycka sin vilja och vara delaktiga i utformandet av verksamheten. 

För att ett anläggningsprojekt med syfte att utveckla eller behålla barn- och 
ungdomsverksamheten i föreningen ska bli framgångsrikt, kan frågan ”Vem bygger vi för?” 
vara viktig att ställa. Har ni involverat barn och ungdomar i ert projekt? Exempelvis har de 
fått vara med och planera projektet, komma med synpunkter och önskemål? Beskriv på 
vilken nivå ni kunnat involvera era barn, ungdomar och unga i projektet.

Resurser/budget  

• Vad kostar det att genomföra projektet? Har ni beaktat alla eventuella kostnader? 

• I ansökan kan ni dela in de ekonomiska resurserna i tre kategorier för att själva få en 
realistisk helhetsbild: säkra inkomster, sannolika inkomster och sökta stöd. 

• Specificera vilka inkomster och utgifter projektet kommer att ha. Kontrollera att inkomster 
och utgifter är i balans i budgeten innan ni skickar in ansökan. 

• Fundera kring drift och skötsel av den färdiga anläggningen. Vem ansvarar, ni som 
förening eller någon annan aktör? 

Samarbetspartners  

Har relevanta tillstånd sökts och kontakter tagits med exempelvis kommunen? Finns det 
andra föreningar/aktörer som bör bli involverade i projektet? Vilka resurser och 
kompetenser kan de bidra med? Är de införstådda i helheten och medvetna om sina 
ansvarsområden?

Tidsplan 

När startar projektet och när avslutas det? Är tidsplanen realistisk? Har ni räknat in 
tidsmarginaler? Kom ihåg att ett bra projekt tar tid och att det inte är ett självändamål att 
vara snabb.
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Processen efter ansökan och utbetalning av medel
När ansökan inkommit till RF-SISU Uppland startar handläggningen. I praktiken innebär det 
att vi sätter statusen ”pågående” på ärendet. Vår handläggare går igenom er ansökan och 
återkopplar om det finns oklarheter eller om det fattas dokument som ska bifogas ansökan. 
Även här är er idrottskonsulent involverad.  

När ärendet är färdigt för beslut hamnar det hos beslutsgruppen. Beslutsgruppens uppgift 
är att bifalla eller avslå ansökan. Beslutsgruppen kan även fatta ett inriktningsbeslut, ett 
sådant beslut innebär att de ser positivt på ansökan, men att det måste kompletteras med 
ytterligare information innan utbetalning. Föreningen får beslut via mejl relativt omgående 
efter respektive beslutsmöte. Efter beslut är meddelat föreningen, så har föreningen som 
längst ett år på sig att påbörja projektet.  

I samband med att ansökan beviljas upprättas en utbetalningsplan där föreningen erhåller 
75 % av det beviljade stödet omgående. Snarast efter det att projektet är klart skall 
föreningen återrapportera. Återrapporten skall ske senast tre år efter beslut om beviljat 
stöd. När återrapporten är godkänd utbetalas resterande del av stödet ut. Det finns ingen 
möjlighet att få ytterligare stöd för ökade kostnader, utan det som föreningen kan få utbetalt 
är det som beslutats om innan projektet påbörjades. Om däremot projektet har kostat 
mindre än budgeterat kan stödet från RF-SISU Uppland minska, eftersom vårt stöd får 
maximalt uppgå till 50 % av de godkända kostnaderna. 

RF-SISU Uppland beslutar om anläggningsstöd vid fyra tillfällen per år. Sista 
ansökningsdatum inför varje beslutsmöte är: 1 februari, 1 maj, 1 september och 1 
november. 

Kontakta RF-SISU Uppland

Vid frågor om anläggningsstöd hos RF-SISU Uppland, kontakta din idrottskonsulent hos 
RF-SISU Uppland. Det går också bra att kontakta vår handläggare Björn Hultén.  

Mejl: bjorn.hulten@rfsisu.se

Telefon: 0702-221149
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