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Förklaringar till förkortningar:
RF - Riksidrottsförbundet
SF - Specialidrottsförbund
SDF - Specialidrottsdistriktsförbund
IF - Idrottsförening
DSA Elit - Dala Sports Academy Elit
LOK-stöd - Statligt lokalt aktivitetsstöd
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RF-SISU Dalarnas 
verksamhetsplan 
2022-2023

Idrottsrörelsens mål 2025

Livslångt idrottande:
• Svensk idrott ska vidareutveckla verk-

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

• Svensk idrott ska nå flera idrottsliga 
framgångar internationellt.

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

idrotts värdegrund.

Idrott i förening: 
• Svensk idrott ska vidareutvecklas, sam-

verka med andra aktörer och ge goda 
möjligheter att idrotta i förening.

Idrottsrörelsen i Dalarna består av ca 163 000 medlemmar, 24 000 ledare i ca 1 000 idrotts-
föreningar varav närmare 440 bedriver barn- och ungdomsidrott och beviljas statligt lokalt 
aktivitetsstöd. RF-SISU Dalarna är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarna regi-
onala organisation i Dalarna. RF-SISU Dalarna är aktiva i hela länet och tar del av ansvaret 
för samhällsutvecklingen i vår region. Vi är en viktig aktör och finns med i forum där beslut 
om den regionala utvecklingen tas.

RF-stämman 2015 fattade beslut om gemensamma mål för idrottsrörelsen mot 2025. Målen 
ska hjälpa idrottsrörelsen att tillsammans prioritera verksamheten i riktning mot visionen: 
Svensk idrott - världens bästa.

Idrottsrörelsen gör Sverige starkare: 
• Idrottsrörelsen är en ännu starkare 

samhällsaktör.

Verksamhetsidé

RF:s verksamhetsidé
Vi bedriver idrott i föreningar för att ha ro-
ligt, må bra och utvecklas hela livet.

SISU:s verksamhetsidé
Vi erbjuder folkbildning i idrottsförening-
ar för att ge kunskap och kraft åt människ-
ors tankar, idéer och vilja att utvecklas.
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Basuppdrag för RF-
SISU distrikt från 2022

Utgångspunkter
• SF leder och utvecklar sin idrott och 

sina idrottsföreningar.
• Idrottsverksamheten bedrivs av idrotts- 

föreningen.

Vägledande principer
• RF-SISU distrikten utgår från idrotts-

föreningens behov och möter dem med 
anpassade insatser. SF:s styrdokument 
används i verksamheten.

• RF-SISU distrikten är en resurs och 
stöd till idrottsföreningens utveckling. 
Viljan, kraften och ledningen i utveck-
lingen behöver finnas inom idrottsför-
eningen.

• RF-SISU distrikten utför uppgifter där 
distriktet är den bäst lämpade orga-
nisationen för ändamålet dvs där den 
största samlade effekten uppnås om 
det är distriktet som utför arbetet. I öv-
rigt utförs uppgifterna av SF/IF.

• RF-SISU distrikten stödjer utveckling 
i idrottsspecifika frågor i samverkan 
med SF/IF. 

• RF-SISU distrikten samordnar och er-
bjuder idrottsövergripande verksamhet.

• RF-SISU distrikten erbjuder och ge-
nomför folkbildning i samverkan med 
föreningar.

Verksamhetsområden
RF-SISU Dalarna företräder och sam-
ordnar den regionala och lokala idrotts-
rörelsen.

Det innebär att
Utifrån ett kommunalt och regionalt per-
spektiv omvärldsbevaka, driva opinion, fö-
reträda och stödja idrottsrörelsen i intres-
sepolitiska frågor samt mediafrågor i syfte 
att skapa så bra förutsättningar som möjligt 
för SDF och idrottsföreningar i distriktet.

RF-SISU Dalarna stödjer idrottsfören-
ingar i sin utveckling.

Det innebär att:
Vi kontaktar och erbjuder samtliga LOK- 
föreningar stöd och support.

RF-SISU distrikten ska stödja, företräda, leda och samordna idrottsrörelsens gemensamma 
frågor regionalt och lokalt samt bidra till idrottens utveckling genom folkbildning och ut-
bildning.

RF-SISU distrikten verkar lokalt för att möta och stödja idrottsföreningens utveckling med 
anpassade insatser. Samverkan sker med SF och dess regionala organisation. SISU är an-
ordnare av folkbildningsverksamheten.
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Vi har kontakt med de SDF som har verk-
samhet i Dalarna.

Distrikten erbjuder kompetensstöd inom 
områden såsom föreningskunskap, orga-
nisations- och verksamhetsutveckling, 
värdegrundsarbete och stöd till idrottsför-
eningarna i deras arbete att skapa trygga 
idrottsmiljöer.

RF-SISU Dalarna erbjuder och genom-
för folkbildning.

Det innebär att:
RF-SISU Dalarna möter idrottsföreningar 
för att tillsammans med dem planera och 
anordna folkbildning för så många som 
möjligt.

RF-SISU Dalarna erbjuder och anord-
nar idrottsövergripande utbildningar 
och mötesplatser.

Det innebär att:
RF-SISU Dalarna erbjuder och genomför 
idrottsövergripande utbildningar enligt na-
tionellt fastställda riktlinjer för målgrup-
perna; tränare, grund- och fortsättning och 
föreningsledare grund.

RF-SISU Dalarna är en resurs till SF:s 
utveckling av idrottsföreningar.

Det innebär att:
RF-SISU Dalarna inom ramen för samver-
kansmodellen ska kunna stödja idrotts-
föreningar med kompetensstöd och folk- 
bildning inom områden såsom förenings-
kunskap, organisations- och verksamhets-
utveckling, värdegrundsarbete och stöd till 
idrottsföreningarna i deras arbete att skapa 
trygga idrottsmiljöer.

RF-SISU Dalarna fördelar och följer 
upp ekonomiskt stöd till idrottsfören-
ingar i linje med idrottsrörelsens mål-
sättningar.

Det innebär att:
RF-SISU Dalarna fördelar statligt stöd till 
idrottsföreningar i enlighet med av Riks- 
idrottsstyrelsens fastställda regelverk och 
riktlinjer. Distrikten använder folkbild-
ningsanslaget i enligt med av Förbundssty-
relsens fastställda regelverk, riktlinjer och 
anvisningar. Syftet är att stödja och möjlig-
göra idrottsföreningens verksamhet.
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Verksamhetsstöd
Strategi 2025
Barn- och ungdomsidrott
RF-SISU Dalarna ska stödja IF:s och SDF:s 
arbete för att efterleva RF:s Anvisningar för 
barn- och ungdomsidrott och utveckling i 
enlighet med Strategi 2025 – där målet är 
en idrottsrörelse för fler där det blir vanli-
gare att stanna länge, oavsett förutsättning-
ar och ambition med sitt idrottande.

Arbetet ska särskilt fokusera på följande 
prioriterade områden:
• Anpassade tränings- och tävlingsstruk-

turer
• Trygga idrottsmiljöer
• Barn och ungdomars inflytande
• Jämställda och inkluderande idrotts-

miljöer

Anläggningar och idrottsmiljöer
Bedriva påverkansarbete gentemot kommu-
ner och andra relevanta aktörer.

Vuxenidrott
Stödja idrottsföreninar att bedriva och ut-
veckla verksamheten för målgruppen.

Paraidrott
Stödja idrottsföreningar att bedriva och ut-
veckla verksamheten för målgruppen.

• Höja medvetandegraden och kunskaps-
nivån om normer och strukturer inom 
idrottsrörelsen, med målet att normer 
och strukturer som motverkar/försvå-
rar inkludering av individer ifrågasätts, 
utmanas och förändras.

• Leda och stödja idrottsföreningarnas 
utveckling mot att bedriva inkluderan-

de verksamheter och göra riktade in-
satser för målgrupperna.

• Komplettera idrottsföreningars insat-
ser för målgrupperna i avsikt att uppnå  
en jämn fördelning av insatser med 
avseende på skillnader inom målgrup-
perna (såsom kön, ålder och geogra- 
fisk hemvist).

Verksamhetsstöd 
Inkludering 
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RF-SISU Dalarna ska:
• Stödja SDF och IF att återstarta idrot-

ten efter corona
• Påverka kommuner att underlätta 

spontanidrott och rörelse

• Påverka kommuner att inte lägga över 
för stort drift- och anläggningsansvar 
på IF

• Verka för att kommuner och IF har låga 
avgifter och taxor så att alla kan delta

Idrottspolitik
Med vår storlek och kraft är idrottsrörelsen en betydande aktör för att utveckla länet. Ge-
nom att göra det vi är bäst på bidrar vi på ett tydligt sätt till att bistå kommunerna och regi-
onen i arbetet med deras utmaningar.

Vi verkar för att grundlägga bra vanor tidigt och att ge barn och ungdomar goda förutsätt-
ningar för en bra livskvalitet. I vår verksamhet möts olikheter och utvecklas tillsammans. 
En stor del av besöksnäringen är kopplad till olika idrottsevenemang och idrotten genere-
rar miljarder i intäkter till länet. En satsad krona på idrottsrörelsen ger mångfalt tillbaka.

Vi vill, utifrån ett kommunalt och regionalt perspektiv, omvärldsbevaka, driva opinion, fö-
reträda och stödja idrottsrörelsen i intressepolitiska frågor i syfte att skapa så bra förutsätt-
ningar som möjligt för SDF och IF i distriktet. Detta område är ett av styrelsens viktigaste 
ansvarsområden.

Antidoping
Det övergripande målet för antidopingar-
betet inom svensk idrott är att tillförsäkra 
alla idrottsutövare deras självklara rätt att 
delta och tävla i en idrott fri från doping.

RF-SISU Dalarna ska:
• Bidra med kunskapshöjande insatser 

i ett förebyggande arbete mot doping 
genom att skapa mötesplatser samt er-
bjuda folkbildning och utbildning. 
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Elitidrott
Vi vill vara ett stöd för idrottsföreningar 
med eltitverksamhet så att de i sin tur kan 
erbjuda idrottsutövarna så bra förutsätt-
ningar som möjligt.

Dala Sports Academy Elit är Dalarnas egen 
elitidrottsmiljö. DSA Elit bedriver elitverk-
samhet inom idrotterna, cykel, friidrott, 
längdskidor, orientering, skidorientering 
och triathlon.

RF-SISU Dalarna ska:
• Utveckla DSA Elit till landets ledande 

postgymnasiala elitmiljö.
• Involvera flera aktörer i utvecklingen 

av elitidrottsmiljön.
• Stödja elitföreningar i Dalarna att ut-

veckla verksamhet.

Rörelsesatsning  
i skolan

RF-SISU Dalarna ska:
• Implementera en modell riktad till 

skolor som ökar antalet barn och ung-
domar som rör på sig samt minskar stil-
lasittandet. 

• Stödja skolans utveckling för att skapa 
goda förutsättningar för rörelse, idrott 
och utveckling av rörelseförståelse un-
der och i anslutning till skoldagen.

RF-SISU Dalarna genomför Rörelsesatsning i skolan på uppdrag av Riksidrottsförbundet. 
Från och med 2021 samarbetar RF-SISU Dalarna även med Region Dalarna för att imple-
mentera satsningen i alla femton kommuner och i alla länets F-9 skolor. Bakgrunden till 
satsningen är att alltför många barn och unga sitter stilla.

Satsningen riktar sig till alla barn i årskurs F-6. Under år 2022 startas ett arbete för att ut-
veckla koncept för årskurs 7–9. Framför allt vill vi nå de barn som inte rör på sig tillräckligt 
idag.

• Stödja IF:s arbete för att skapa långsik-
tig samverkan med skola.

• Stödja SF:s initiativ inom skolsamver-
kan.

• Sträva efter att säkerställa att insatser 
för eleverna anpassas med avsikt att 
attrahera även de minst fysiskt aktiva 
eleverna samt präglas av lekfullhet, rö-
relseglädje och inkludering.
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Strategi 2025 och 
utvecklingsresorna
Det förändringsarbete som pågår inom svensk idrott kallar vi Strategi 2025. För-
ändringsarbetet ska framför allt leda till att fler ska vilja och kunna idrotta i 
idrottsförening hela livet. För att lyckas har svensk idrott prioriterat fem utveck-
lingsresor. Tillsammans stakar de ut vägen mot framtidens idrott. 
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01
En ny syn på
träning och tävling
Önskat läge 2025
2025 har vi en idrottsrörelse där alla får plats utifrån sina villkor oavsett ambition, ålder, 
kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar. Träning och tävling utformas så att utöva-
ren mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet.

Ledarskapet fokuserar på glädje och prestation snarare än på resultat. Utveckling av rörel-
seförståelse är i centrum vilket gör att fler får fysiska förutsättningar att idrotta. Utövaren 
känner sig kompetent, får tilltro till egen förmåga och möjlighet att utveckla och förbättra 
sin prestation. Detta gör att fler fortsätter att idrotta längre och såväl den blivande som re-
dan aktive elitidrottaren sporras att nå sin verkliga potential. Det ger, förutom fler utövare 
totalt sett, också fler framgångsrika elitidrottare och internationella medaljer.

Samtidigt väljer många andra former för idrottande. Alla tränar, det är det vi har gemen-
samt. De som vill tävlar. Idrottsföreningarna kompletterar varandra och samverkar både 
med varandra och med andra aktörer. Det finns alternativ för människor med olika ambitio-
ner – inom idrottsrörelsen, hela livet. 2025 har idrotten på alla nivåer utvecklat strukturer, 
stödsystem och beteenden vilket bidragit till att medlemmarna är mer aktiva under längre 
tid. Det är naturligt att idrotta i en idrottsförening under hela livet.

RF-SISU Dalarna ska:
• Samordna och stödja SDF och IF i ut-

vecklingsarbetet mot en ny syn på trä-
ning och tävling. 

• Stödja SDF och IF i återstartsarbetet 
efter coronapandemin. 

UTVECKLINGSRESA

• Stödja IF:s arbete med att öka barn och 
ungdomars delaktighet. 

• Genomföra idrottsövergripande träna-
rutbildningar. 

• Stödja SDF/IF att stärka tränare genom 
utbildning och folkbildning.
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Önskat läge 2025
2025 har vi en stark och levande idrottsrörelse som 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. Idrottsförening-
ar bildas och utvecklas med verksamhet i linje med idrottsrörelsens mål. Människor vill 
engagera sig och är stolta över att vara en del av sin idrottsförening och av idrottsrörelsen. 
Idrottsföreningen har antagit nya former där grunden är människors vilja att vara med och 
bidra i idrottsföreningen. Idrottsföreningens möten hålls i såväl gamla som nya forum och 
verksamheten kännetecknas av glädje, gemenskap och öppenhet.

02
Den moderna 
föreningen engagerar 

RF-SISU Dalarna ska:
• Samordna och stödja SDF och IF:s ar-

bete med utveckling av den moderna 
idrottsföreningen.

• Erbjuda utbildning kring medlemskap 
och demokratiska processer. 

UTVECKLINGSRESA

• Stimulera idrottsförening att erbjuda en 
attraktiv och modern idrottsmiljö för 
alla som vill idrotta i idrottsförening.

• Genomföra idrottsövergripande fören-
ingsledarutbildningar.

• Genom folkbildning öka kunskapen i syf-
te att utveckla hållbara idrottsföreningar.



15

Önskat läge 2025
2025 känner sig pojkar och flickor, män och kvinnor och i olika åldrar och med olika förut-
sättningar och bakgrund välkomna till idrottsföreningen. Idrottsföreningens verksamhet 
ger människor med olika förmåga möjlighet att vara med. Träningen utvecklas efter indivi-
dens kapacitet vilket utvecklar rörelseförståelse. 2025 speglar medlemmarna i idrottsrörel-
sen befolkningen i Sverige. Möjligheten att träna, tävla och engagera sig i en idrottsförening 
är inte beroende av individens ekonomiska förutsättningar eller var man bor.

03
Inkluderande 
idrott för alla

RF-SISU Dalarna ska:
• Göra insatser för att sänka kostnaderna 

inom idrotten så att alla kan delta.
• Samordna och stödja IF:s inkluderings-

arbete med fokus på normer, struktu-
rer och socioekonomiska utmaningar i 
syfte att öka deltagande av underrepre-
senterade grupper. 

• Genom utbildning och folkbildning 
öka kunskapen om villkor för underre-

UTVECKLINGSRESA

presenterade grupper att delta i fören-
ingsverksamhet. 

• Stödja SDF och IF i arbetet med att ut-
veckla möjligheterna till idrott för per-
soner med funktionsnedsättning. 

• Utveckla kunskap kring och synliggöra 
behov av att fler hållbara anläggningar 
och idrottsmiljöer planeras på kort och 
lång sikt.
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04
Jämställdhet för en 
framgångsrik idrott

RF-SISU Dalarna ska:
• Säkerställa att våra utbildningar och 

mötesplatser genomsyras av ett jäm-
ställdhetsperspektiv. 

• Genom stöd och utbildning skapa för-
utsättningar för SDF och IF:s jämställd-
hetsarbete med fokus på jämställdhets-
integrering i praktiken.

UTVECKLINGSRESA

• Genom utbildning och folkbildning 
öka kunskapen och medvetenheten om 
normer samt villkor för kvinnor och 
mäns möjlighet att delta i förenings-
verksamhet.

Önskat läge 2025
2025 har vi en jämställd idrott. Idrottsrörelsen ser en jämställd verksamhet som en förut-
sättning för, och ett tecken på, en framgångsrik idrott. Män och kvinnor har samma makt 
att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. Möjligheterna är lika för alla oavsett 
kön, att utöva och leda idrott. Alla som vill, oavsett kön, ska få vara med i föreningsdriven 
idrottsverksamhet. 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 verk-
samhet.
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Önskat läge 2025
2025 har idrottsrörelsen ett starkt ledarskap i alla delar av organisationen. Såväl tränare, led-
are som förtroendevalda känner till och leder enligt idrottsrörelsens värdegrund. Ledarska-
pet är individanpassat och genomsyras av ett gott bemötande. Förutsättningarna för att vara 
idrottsledare är anpassade efter olika individers livssituation. Idrottsrörelsen har attraktiva 
ledarutbildningar med hög kvalitet på alla nivåer. Samtal om utveckling, normer och värde-
ringar är levande i idrottsföreningar och förbund. Att ha varit idrottsledare är en stark merit 
för framtida karriär och idrottsrörelsen är och uppfattas som Sveriges ledande ledarskola.

05
Ett stärkt ledarskap

RF-SISU Dalarna ska:
• Stärka ledare och tränares kompetens 

inom idrottsövergripande områden.
• Genom utbildning och folkbildning i IF 

stärka idrottens idé- och värdegrunds-
arbete. 

• Stödja IF och SDF i arbetet med att ska-
pa trygga idrottsmiljöer båda i det fö-

rebyggande arbetet och i de fall när det 
förekommer oegentligheter.

• Stödja IF i utvecklingen av dess orga-
nisation och ledning inom elitidrotten.

• Genom folkbildning i IF stärka idrot-
tens idé- och värdegrundsarbete.

UTVECKLINGSRESA
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