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Coronaåret 2020 kom med stora förändringar 
i hela samhället. Det som hände under året var 
inget som vi kunnat förutse. Idrottsrörelsen 
med nästan 3 miljoner medlemmar och många 
fler idrottsutövare är en spegelbild av samhäl-
let, därför drabbades även idrotten i samma 
omfattning som samhället i stort. Året inled-
des med chock och stor rädsla som succesivt 
framåt sommaren övergick i lite optimism, som 
under hösten byttes mot tyngre tider. Fören-
ingarna i Dalarna har under detta år arbetat 
hårdare än någonsin för att kunna bedriva 
idrottslig verksamhet, men framför allt har de 
tvingats arbeta för att överleva. 

Visst har det kommit oss stöd tillhanda, men 
inte ut till alla. Riksidrottsförbundet har gjort 
ett bra arbete med att få stödpengar från Re-
geringen till de olika stödpaketen, men det är 
som vi alla vet aldrig tillräckligt. De behjär-
tansvärda projekten och föreningar som vill 
ha stöd är alltid fler än tillgången på pengar.

Mantrat för året har varit ställ inte in - ställ 
om, det har inte varit möjligt för alla idrotter. 
Särskilt svårt har det varit för inomhusidrot-
terna och de idrotter som innebär kroppskon-
takt. Samhällskontraktet mellan å ena sidan 
regeringen och å andra sidan idrottsrörelsen 
innebär att vi både ska organisera och intres-
sera barn och vuxna för idrott. Vi ska även 
kunna erbjuda en utveckling mot elit och 
landslag, det är villkoret för att staten ska 
stödja idrotten med skattemiljarder. För att vi 
ska lyckas med detta krävs ett enormt ideellt 
engagemang i idrottsrörelsen för att få ”tåget 
att lämna perrongen”. Det är uppenbart att 
många arbetat mycket hårt under året för att 
skapa förutsättningar för idrott.

I dagarna talas det om den skada vi lider av i 
och med att barn och unga inte får utöva de 
idrotter som de älskar. Skadans omfattning i 
form av psykisk ohälsa och framtida ohälsotal 
i stort är okänd. Troligtvis är priset vi får be-
tala i framtiden för det som nu händer  tiofalt 
större än de miljarder som hittills satsats i stöd. 

Det har aldrig varit viktigare än nu att vi inom 
idrotten håller samman, arbetar hårt och gör 
vår röst hörd!

Under året som gått har ett tiotal special-
idrottsförbund arbetat med motioner inför 
Riksidrottsmötet 2021. Motionerna handlar 
om resursfördelningen inom idrotten base-
rat på det som diskuterades och beslutades 
2019. I stort handlar det om 100 miljoner 
kronor som motionärerna vill omfördela från 
Riksidrottsförbundets centrala arbete till mer 
pengar ut till specialidrottsförbunden. Under 
det kommande året lär frågan om de olika 
RF-distriktens arbetsområden och resurser 
debatteras livligt. Kanske kommer de former 
som vi nu arbetar under att förändras, vem vet? 
Det vi vet är att vi alltid måste se framåt och 
se framtiden an med tillförsikt! Att titta bakåt 
har sällan lönat sig!

RF-SISU Dalarna är i bättre form och arbetar 
hårdare än någonsin för att utveckla idrotten. 
Vi har under det sista året lyckats medverka till 
mer aktivitet i länets föreningar än någonsin. 
Kort sagt så har vi idrottsligt fått ”mer pang för 
pengarna” än tidigare genom det arbete som nu 
utförs. Till detta har personalen idag ett mer 
digitalt arbetssätt beroende på pandemin, det 
har varit mycket lyckosamt. Sist vill jag här 
framföra mitt varmaste tack till personalen 
inom RF-SISU Dalarna för deras hårda arbete 
under coronaåret 2020.

ORDFÖRANDE TOMAS RINGSBY PETERSSON

Coronaåret 2020
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Goda insatser under 
ett utmanande år

2020 har varit det mest utmanande året på 
mycket länge. Hela samhället påverkades  
påtagligt med allvarliga effekter som följd. 
Idrottsrörelsen tog från första början ett stort 
samhällsansvar och stängde ner mer och mer 
undan för undan.

Länets 24 000 ideella idrottsledare i Dalarna 
gjorde under året ett mycket bra arbete genom 
att ställa om verksamheten så att konsekven-
serna för våra barn och ungdomar skulle bli 
så små som möjligt. Trots detta har antalet 
aktiviteter minskat högst påtagligt under året.

Vi inom RF-SISU Dalarna var tidiga med att 
ställa om till digitala utbildningar. Utbildnings-
nivån inom digitalisering inom idrottsrörelsen 
i länet ökade markant under året. Detta var en 
av några få positiva effekter av pandemin. Vi 
har bättre kunnat tillgodose idrottsförening-
arnas utbildningsbehov, då fler som annars 
skulle ha svårt att delta i våra utbildningar har 
kunnat delta 2020.

Många av länets idrottsföreningar sökte- och 
fick under året drygt 19 miljoner kronor i co-
ronastöd för ökade kostnader och minskade 
intäkter. Till detta kom ett omfattande stöd 
till elitföreningar och särskilda motionslopp/

evenemang. Detta var ett välkommet stöd då 
många av länets idrottsföreningar får ihop en 
stor del av årsbudgeten på evenemang/täv-
lingar, matcher och cuper som 2020 ställdes in. 

När det gäller vår totala måluppfyllelse så över-
träffade vi alla våra högt ställda förväntningar 
utifrån gällande förutsättningar. Utifrån våra 
mål i vår verksamhetsplan 2020-2021 har vi 
uppfyllt nästan alla.

Den 14 december fattade Regionstyrelsen 
beslut om att tilldela RF-SISU Dalarna mer 
än 20 miljoner kronor för fem år. Med dessa 
medel ska vi organisera och leda utvecklingen 
av Rörelsesatsning i skolan med start från höst-
terminen 2021. Detta ska ske tillsammans med 
Region Dalarna, Högskolan Dalarna, Läns-
styrelsen och länets kommuner i en långsiktig 
satsning för att förbättra folkhälsan, integratio-
nen och studieresultaten. Satsningen innebär 
att vi kommer att erbjuda alla länets 184 F-9 
skolor att delta i konceptet. En viktig del av 
denna långsiktiga satsning blir att involvera 
länets idrottsföreningar i arbetet. Denna sats-
ning är unik i landet.

På personalens och hela styrelsens vägnar, vill 
jag tacka er för mycket goda insatser och ett 
härligt engagemang under 2020. Idrotten är 
en av få arenor där olikheter möts och effekten 
och resultatet av era insatser påverkar sam-
hällsutvecklingen på ett mycket påtagligt sätt.
 
Vi hoppas nu att de negativa effekterna av 
pandemin ska komma att avta tidigt under 
2021 så att restriktionerna kan börja lätta så 
fort som möjligt.

Vi och länets kommuner ska göra vad vi kan 
för att hjälpa er att hantera effekterna som er 
förening har drabbats av. Vi kommer också att 
hjälpa er igång ordentligt när restriktionerna 
släpper.

DISTRIKTSIDROTTSCHEF PETER BERGLUND
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Idrottsrörelsens mål, 
verksamhetsidé och strategi

Idrottsrörelsens mål 2025
Målen ska hjälpa idrottsrörelsen att tillsam-
mans prioritera verksamheten i riktning med 
våra visioner

Svensk idrott världens bästa

Idrottsrörelsens folkbildning - 
världens bästa

Livslångt idrottande:
Svensk idrott ska vidareutveckla verksamhe-
ten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att 
idrotta i förening under hela livet.

Svensk idrott ska nå flera idrottsliga framgång-
ar internationellt.

Idrottens värdegrund är vår styrka:
Alla lever och leder enligt svensk idrotts vär-
degrund.

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 samhälls-
aktör.

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

SISU:s verksamhetsidé
Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för 
att ge kunskap och kraft åt människors tankar, 
idéer och vilja att utvecklas.

Strategi 2025 och 
utvecklingsresorna
Det förändringsarbete som pågår inom svensk 
idrott kallar vi Strategi 2025.  Förändringsar-
betet ska framför allt leda till att fler ska vilja 
och kunna idrotta i förening - hela livet. För 
att lyckas har svensk idrott prioriterat fem 
utvecklingsresor. Tillsammans stakar de ut 
vägen mot framtidens idrott.

RF-SISU Dalarna är Riksidrottsförbundets och SISU Riks regionala organisation i Dalarna. Vårt 
uppdrag är att stödja, leda, företräda, utveckla, bilda och utbilda idrottsrörelsen.

GRUNDEN TILL VÅRT ARBETE
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RF-SISU Dalarna

Vår roll är att:
• Leda det idrottspolitiska arbetet och påvisa 

samhällsnyttan.
• Ge stöd och service till föreningar  och 

förbund.
• Verka för en sammanhållen idrott.
• Bidra till föreningarnas utveckling i Da-

larna genom att skapa förutsättningar för 
idrottsrörelsens utvecklingsarbete i linje 
med Strategi 2025.

• Med folkbildnings- och utbildnings-
insatser bidra till idrottsrörelsens och 
individers utveckling utifrån behov och 
förutsättningar.

• Skapa idrottsövergripande mötesplatser.
• Fördela och följa upp statens anslag till 

idrottens studie-, bildnings- och utbild-
ningsverksamhet utifrån regeringens 
riktlinjer och i linje med idrottsrörelsens 
strategi och mål.

Styrelsens prioriteringar
Vi vill bidra till att utveckla idrottsrörelsen i 
Dalarna genom utbildnings- och utvecklings-
satsningar. Det är viktigt för oss att sträva efter 
långsiktiga effekter.

I Dalarna vill vi verka för att sänka trösklarna 
så att fler ska kunna idrotta i förening hela livet 
utifrån sina förutsättningar och ambitioner.

För att göra det möjligt vill vi:
• Arbeta med alla fem utvecklingsresor, med 

utgångspunkt i Den moderna föreningen 
engagerar som den röda tråden för att för-
stärka samtliga utvecklingsresor.

• Göra insatser för att sänka kostnaderna 
inom idrottsrörelsen.

• Ha ett nära samarbete med länets kom-
muner och regionala aktörer.

• Göra riktade insatser i skolan där vi når 
alla barn och ungdomar.

• Verka för att befästa idrottsrörelsens roll 
som en viktig del av samhällsplaneringen 
för att öka tillgängligheten och tillgången 
av ändamålsenliga anläggningar och 
idrottsmiljöer.

• Stödja föreningar och förbund i arbetet 
med trygga idrottsmiljöer både i det fö-
rebyggande arbetet och i de fall när det 
förekommer oegentligheter.

• Utveckla Dala Sports Academy Elit.

Hela idrottsrörelsen representeras av 73 specialidrottsförbund varav 72 idrotter finns i Dalarna.

Idrottsrörelsen i Dalarna består av ca 800 föreningar varav närmare 450 bedriver barn- och ung-
domsidrott och beviljas lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd). RF-SISU Dalarna är aktiva i hela länet 
och tar en 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.

Vårt arbete bidrar till bättre folkhälsa, ökad integration samt skapar förutsättningar för högre 
studieresultat och kompetensförsörjning i länet.

VILKA ÄR VI
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VILKA ÄR VI

Sammanläggningen

I samband med sammanläggningen organise-
rades idrottskonsulenterna i Dalarna utifrån 
kommunansvar. Det innebär att man som 
idrottskonsulent ansvarar för alla idrottsfören-
ingar i en kommun istället för ett antal idrotter 
och dess idrottsföreningar i hela Dalarna. Vi 
gjorde det med förhoppning om att öka stödet 
och vår lokala närvaro i hela länet. Vi vill fin-
nas nära våra idrottsföreningar och samverka 
ännu mer med våra 15 kommuner. Restiderna 
för en idrottskonsulent blir också väsentligt 
kortare. Vi har etablerat lokalkontor i Avesta, 

Kommunansvar

Som ett led i effektiviseringen av den regionala 
verksamheten genomförde Riksidrottsför-
bundet och SISU Idrottsutbildarna en sam-
manläggning av distriktsidrottsförbunden och 
SISU-distrikten från den 1 januari 2020 till en 
juridisk person. För oss i Dalarna innebar detta 
att den nya organisationen kom att benämnas 
RF-SISU Dalarna.

Sammanläggningen var en administrativ åt-
gärd som syftade till att förenkla administra-
tion och samordning. Varken våra uppdrag 
eller vår verksamhet förändrades. Vi kommer 
även fortsättningsvis att vara idrottens offi-
ciella stödorganisation på distriktsnivå med 
uppdrag att företräda, stödja, leda, utbilda och 
utveckla idrottsrörelsen i Dalarna. Genom vårt 
folkbildningsuppdrag gör vi det möjligt för 
människor att påverka sin livssituation och 
skapa engagemang att delta i samhällsutveck-
lingen. Folkbildning inom idrottsrörelsen är en 
"vinn-vinn-lösning" där människor utvecklas 
samtidigt som idrotten och samhället blir 
bättre.

SISU-distriktsstämman 2019 beslutade om tre 
nedanstående punkter samt om extrastämma 
i april 2020. 

1. Att SISU-distriktet Dalarna inte ska be-
driva folkbildningsverksamhet efter den 
1 januari 2020.

2. Att SISU-distriktet Dalarna ska likvideras 
senast den 30 juni 2020.

3. Att eventuellt överskott överförs till RF-
SISU Dalarna att användas i folkbildnings-
verksamhet.

Inga ytterligare beslut om nedläggning eller 
likvidation behövde fattas våren 2020. Det som 
behandlas vid SISU-distriktsstämman Dalarna 
2020 var dels att stänga 2019, dels att utse en 
likvidationsgrupp med uppdrag att genomföra 
likvidationen i enlighet med besluten fattade 
vid SISU-distriktsstämman Dalarna 2019. 

Mora och i  Smedjebacken förutom huvudkon-
toret i Falun. Omorganiseringen trädde i kraft 
1 januari 2020.

I december 2020 genomfördes en första utvär-
dering av systemet och det var positivt. Våra 
idrottskonsulenter upplevde att de kommit 
närmare kommunernas kultur- och fritidsför-
valtningar. I och med att vi varit igång mindre 
än ett år kan vi inte fullt ut se alla effekter än. 
Vi kommer att genomföra ytterligare en utvär-
dering under slutet av 2021.
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VILKA ÄR VI
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CORONAPANDEMIN OCH IDROTTSRÖRELSEN

2020 - ett speciellt år
I mars 2020 förändrades tillvaron i världen, i 
Sverige och inom idrottsrörelsen. Coronapan-
demin präglade naturligtvis året. Det ställdes 
höga krav på idrottsföreningar och förbund 
att ställa om för att fortsatt kunna erbjuda 
verksamhet. Att hålla avstånd, vara hemma 
när du var sjuk, tvätta händer ofta och vistas 
i mindre grupper blev ledorden för alla. Att 
förhålla sig till Folkhälsomyndighetens och 
regeringens rekommendationer som böljade 
fram och tillbaka blev vardag.

För att idrottrörelsen ska överleva har Riksi-
drottsförbundet äskat pengar och fått stöd som 
fördelades i två omgångar. Stödet kompenserar 
inte på något sätt det stora tapp som en del 
idrottsföreningar gjort men har bidragit till 
stöttning i en svår tid. Mer om coronastödet 
under rubriken Idrotten i siffror.

Utifrån alla nya förutsättningar var det beund-
ransvärt att se hur den samlade idrottsrörelsen 
trots allt lyckats hålla idrotten vid liv. Det finns 
dock en stor oro för framtiden om hur man ska 
lyckas hålla verksamheten igång. Elitförening-
arna som bygger stor del av sin verksamhet och 
ekonomi på publikintäkter och sponsorer har 
det oerhört tufft. De föreningar som arrangerar 
evenemang likaså. Däremot har de små och 
mellanstora föreningar som erbjuder barn- och 
ungdomsverksamhet klarat sig hyggligt. Sam-
mantaget har idrottsrörelsen kraftsamlat och 
gjort det bra men situationen är långt ifrån över 
och ju längre tiden går ju större blir de negativa 
effekterna. Det finns exempelvis oro för att 
idrotten tappar ungdomar när föreningarna 
tvingats ta paus.

Utbildning och folkbildning fortsatte men i 
nya former. Anpassningen gick över förvän-
tan. Mycket har utvecklats och genomförts 
och kommer med all sannolikhet bestå men 
saknaden efter fysiska möten finns.

Folkbildning, digitalisering 
och corona
SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsformer 
utgörs av lärgrupp, föreningsbesök, föreläs-
ning, kurs, kulturarrangemang och process-
arbete. Formerna utvecklas och får allt mer 
digitala inslag. Allt ifrån att lärgruppen/kursen 
helt genomförs i digitala lärmiljöer till att delar 
av lärgruppen/kursen genomförs digitalt.

Coronapandemin bromsade under våren 
snabbt upp i stort sett all lokal folkbildnings-
verksamhet ute i landet. RF-SISU Dalarna 
arbetade intensivt i syfte att inte ställa in utan 
att ställa om verksamheten.

Vi befarade inledningsvis att folkbildnings-
verksamheten skulle minska med mellan 
25-50%. Det visade sig dock inte vara fallet. 
I samband med en avstämning efter somma-
ren 2020 visade statistiken positiva resultat 
och möjlighet att nå målen. Föreläsningar 
och träffar med idrottsföreningar visade sig 
vara relativt enkelt och smidigt att ställa om. 
I Dalarna satsade vi också på att spela in fö-
reläsningar som vi sedan kunde erbjuda vid 
ett flertal tillfällen och vid olika tidpunkter, 
något som visade sig vara mycket lyckosamt. 
Vi etablerade också en studio för att förenkla 
och kunna genomföra föreläsningar och in-
formationsträffar i en professionell miljö. Det 
visade sig framgångsrikt och viktigt också för 
framtiden. Det som har varit betydligt svårare 
att ställa om är den lärgruppsverksamhet och 
de processarbeten som genomförs i idrotts-
föreningarna.

Riksidrottsförbundet koordinerade under 
hösten alla distrikts digitala utbildningar på ett 
mycket bra sätt. Detta innebär att våra medlem-
mar nu har tillgång till ett långt större utbud än 
vad respektive distrikt har möjlighet att göra.
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Ökad smittspridning och nya regionala res-
triktioner under slutet av året bromsade tyvärr 
återigen upp verksamheten som till viss del 
påverkar slutresultaten av folkbildningsverk-
samheten.

Utan tvekan har coronapandemin bidragit till 
att den digitala utvecklingen gått rekortsnabbt 

CORONAPANDEMIN OCH IDROTTSRÖRELSEN

och är ett naturligt inslag i verksamheten och 
en självklar form att träffas i. Utvecklingen har 
skapat nya förutsättningar men ställer nya krav 
på lärgrupps- och kursledare och på verksam-
hetens genomförande med folkbildningens 
arbetsformer men definitivt något som kommit 
för att stanna.
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FOLKBILDNING/BILDNING

Folkbildning och 
idrottsrörelsens mål

SISU:s uppdrag inom idrottsrö-
relsen och folkbildningen
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens 
studie- och utbildningsorganisation och ska 
verka för och bidra till idrottens utveckling 
genom folkbildning och utbildning. RF-SISU 
Dalarna ansvarar för uppdraget på regional 
och lokal nivå.

Till SISU:s uppgifter hör att:
• Skapa förutsättningar för idrottsrörelsens 

utvecklingsarbete, strategier och mål.
• Med folkbildnings- och utbildningsinsat-

ser bidra till idrottens och individers ut-
veckling utifrån behov och förutsättningar.

• Skapa kommunträffar samt idrottsövergri-
pande mötesplatser.

• Ansvara för att idrottens gemensamma 
ledarutbildningar erbjuds och genomförs.

• Tillhandahålla pedagogiska metoder och 
utbildningsmaterial för folkbildnings- och 
utbildningsverksamhet.

• Fördela och följa upp distriktets anslag 
till idrottens studie-, bildnings- och ut-
bildningsverksamhet utifrån regeringens 
riktlinjer och i linje med idrottsrörelsens 
strategi och mål.

SISU:s arbete utgår från folkbildningens mål 
om att ge alla möjlighet att tillsammans med 
andra öka sin kunskap och bildning för per-
sonlig utveckling och delaktighet i samhället. 
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 en-
gagemang.

SISU Idrottsutbildarna, som är en ideell för-
ening, består av 73 specialidrottsförbund (SF) 
varav 72 idrotter är representerade i Dalarna 
och 4 medlemsorganisationer. I Dalarna finns 
ca 800 föreningar.

Statens mål och syfte med folk-
bildningen 
Statens stöd till folkbildningen utgörs av stor 
tilltro till studieförbundens förmåga att själv-
ständigt formulera sin verksamhet.

Staten har fyra syften med sitt stöd till 
folkbildningen: 
• Stödja verksamhet som bidrar till att stärka 

och utveckla demokratin.
• Bidra till att göra det möjligt för en ökad 

mångfald av människor att påverka sin livs-
situation och skapa engagemang att delta 
i samhällsutvecklingen.

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

• Bidra till att bredda intresset för ökad del-
aktighet i kulturlivet.

Styrning mot målen 2025 
År 2015 beslutade idrottsrörelsen gemen-
samt 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.

Idrottsrörelsens mål
Livslångt idrottande:
• Svensk idrott ska vidareutveckla verksam-

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

• Svensk idrott ska nå fler idrottsliga fram-
gångar internationellt. 
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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 sam-

hällsaktör.

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

RF-SISU:s värdegrund
Vår utgångspunkt är idrottsrörelsens gemen-
samma verksamhetsidé - Idrotten vill. Det är 
den idémässiga bas vi utgår ifrån i rollen som 
idrottens utbildningsorganisation.

Vi ser lärandet som en livslång process där vi 
utgår från människors olika insikter, erfaren-
heter och förutsättningar. Dialogen, mötet och 
samtalet är centralt med en prägel av att lära 
av andra men också att lära varandra. 

Vi ska i all verksamhet utgå från idrottens 
behov. Vi ska inspirera och stimulera till att 
ständigt utveckla och förbättra idrotten till 
form och innehåll.

Vi avstår från uppdrag utanför idrotten. SISU 
Idrottsutbildarnas primära uppgift är att vara 
en resurs för våra medlemmar. 
Öppenhet, engagemang och trovärdighet ska 
prägla vad vi säger och vårt sätt att vara. Detta 
gäller dels i relationen och samspelet med våra 
uppdragsgivare men också mellan individer 
och olika organisationsled inom SISU Idrotts-
utbildarna.

Vår styrka bygger på att vi är ett samlat lag 
där vi har ett gemensamt ansvar för helheten 
och att nå vår vision. Idrotten finns över hela 
landet vilket innebär att förutsättningarna och 
behoven varierar. För oss är det viktigt med 
lokal anpassning samtidigt som vi värnar om 
helheten. 

FOLKBILDNING/BILDNING
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01
En ny syn på träning och tävling

UTVECKLINGSRESA

Utvecklingsresa 2020
• Samverka med fem idrottsprofiler som förespråkar den nya synen på träning 

och tävling. 
Aktiviteten har ej genomförts men kommer att fullföljas under 2021. 

• Fortsätta arbetet med Samsyn genom att fördjupa och förankra konceptet hos 
de fem lagidrotterna (fotboll, bandy, handboll, innebandy, ishockey) och genom-
föra två träffar per år.  
Vi har genomfört tre digitala träffar. Mer information, se Samsyn.  

• Påbörja och fortsätta förankringsarbetet gällande Samsyn i våra idrottsfören-
ingar och kommuner.  
På grund av corona har vi ej genomfört detta men arbetet fortsätter under 2021. Mer 
information, se Samsyn. 

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 utövaren mår 
bra, har roligt och utvecklas under hela livet.

Ledarskapet fokuserar på glädje och prestation snarare än på resultat. Utveckling av rörelseför-
ståelse är i centrum vilket gör att fler får fysiska förutsättningar att idrotta. Utövaren känner sig 
kompetent, får tilltro till egen förmåga och en möjlighet att utveckla och förbättra sin prestation. 
Detta gör att fler fortsätter att idrotta längre och såväl den blivande som redan aktive elitidrot-
taren 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 gemensamt. De 
som vill tävlar. Föreningarna kompletterar varandra och samverkar både med varandra och med 
andra aktörer. Det finns alternativ för människor med olika ambitioner – 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 fören-
ing under hela livet.
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02
Den moderna 
föreningen engagerar

UTVECKLINGSRESA

Utvecklingsresa 2020
• Slutföra pilotprojekt för att utveckla digitala former för att leda och organisera 

en förening tillsammans med extern part samt RF-SISU Uppland och RF-SISU 
Gävleborg.  
Vi har genomfört pilotprojektet som mynnat ut i en befintlig prototyp med funktioner 
för att visualisera alla föreningar, idrottsanläggningar och statistik geografiskt på en 
3D-karta. Resultatet blev en fullt fungerande prototyp till en app för Android-telefoner 
och läsplattor.  

• Genomföra 25 livesända föreläsningar samt erbjuda inspelade föreläsningar.  
Vi har genomfört 17 digitala föreläsningar samt 10 digitala kurser. Mer information, se 
Genomförda föreläsningar.  

• Stimulera till att starta verksamhet för att få unga att stanna kvar, 20 satsningar 
via Projektstöd IF.  
Vi har beviljat 23 projekt.  

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. Föreningar bildas och 
utvecklas med verksamhet i linje med idrottsrörelsens mål. 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. Föreningens möten 
hålls i såväl gamla som nya forum och verksamheten kännetecknas av glädje, gemenskap och 
öppenhet.
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• Visa på tre goda exempel från idrotter som är bra på att få unga att stanna kvar 
inom idrotten.  
Detta har inte genomförts under verksamhetsåret på grund av corona men vi siktar på 
att lyfta fram tre goda exempel under 2021.  

• Erbjuda fyra ledarutbildningar riktade till unga.  
I samband med Sommaridrottsskolan har 23 ledarutbildningar genomförts och drygt 
300 unga ledare har utbildats. Mer information, se Sommaridrottsskola.  

• Skapa utbildnings-/utvecklingskoncept riktade till föreningsstyrelser.  
Vi har på grund av rådande omständigheter skapat strukturer och former för att 
samlas digitalt t ex vid årsmöten, styrelsemöten mm. Konsulenterna har stöttat för-
eningarna i detta omställningsarbete. Vi använder oss av den nya utbildningsportalen 
Introduktionsutbildning föreningsledare där vi genomfört två utbildningstillfällen (vi 
erbjöd sju tillfällen). 

UTVECKLINGSRESA
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03
Inkluderande idrott för alla

UTVECKLINGSRESA

Utvecklingsresa 2020
• Skapa en social fond för att möjliggöra för alla att delta i idrottsaktiviteter.  

För att bidra till att sänka trösklarna och förbättra förutsättningarna för alla att idrotta 
har RF-SISU Dalarnas styrelse beslutat att avsätta medel ur Yngve Lindvalls minnes-
fond. Föreningar har möjlighet att ansöka om stöd för max 2 000 kr per person för att 
täcka medlemsavgift, träningsavgift samt utrustning. Fonden kallas Rätt till idrott och 
träder i kraft 2021. 

• Initiera Idrott för äldre under förutsättning att det skapas resurser för det.  
Har ej genomförts då det inte finns specifika resurser avsatta. 

• Tillsätta en utvecklingsgrupp tillsammans med Dalarnas Parasportförbund och 
andra aktörer inom området för att skapa förutsättningar för målgruppen att 
utöva idrott.  
Det finns en utvecklingsgrupp som arbetar för att skapa förutsättningar för målgrup-
pen att utöva idrott samt skapa förutsättningar för idrottsföreningarna att ta emot 
aktiva. RF-SISU Dalarna har påbörjat en process tillsammans med Dalarnas Paras-
portförbunds styrelse i syfte att hjälpa föreningar att ta emot barn och unga med 
funktionsnedsättning. 

• Etablera minst fyra nya Fritidsbanker.  
Vi har tillsammans med Avesta Kommun startat en ny Fritidsbank i Avesta. Mer infor-
mation, se Fritidsbanken. Arbetet fortsätter under 2021. 

Önskat läge 2025
2025 känner sig pojkar och flickor, män och kvinnor och i olika åldrar och med olika förutsätt-
ningar och bakgrund välkomna till föreningen. Föreningens verksamhet ger människor med 
olika förmåga möjlighet att vara med. 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 ekono-
miska förutsättningar eller var man bor.
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• Följa upp och stödja etablerade Fritidsbanker med minst ett besök per år.  
Vi har träffat Fritidsbankerna i Hedemora, Vansbro, Smedjebacken och Säter. Mer 
information, se Fritidsbanken. 

• Verka för att nå fler barn och unga som står utanför idrottsrörelsen genom pro-
jekt Skol IF Inkludering, projekt Idrottssvaga områden samt via Projektstöd IF 
erbjuda ekonomiskt stöd till andra idrottssvaga områden.  
Vi har beviljat 16 projekt från Projektstöd IF – Idrottssvaga områden. Mer informa-
tion, se Skol IF Inkludering samt Idrottssvaga områden Västra Borlänge. 

• Genomföra Sommaridrottsskola.  
Vi har samverkat med 27 föreningar. Mer information, se Sommaridrottskola.  

• Skapa och erbjuda utbildning om hållbar föreningsekonomi.  
Vi har påbörjat arbetet med att skapa en utbildning kring hållbar föreningsekonomi. 
Arbetet fortsätter under 2021. 

UTVECKLINGSRESA
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04
Jämställdhet för  
en framgångsrik idrott

UTVECKLINGSRESA

Utvecklingsresa 2020
• Alltid lyfta jämställdhetsperspektivet vid träffar med kommunpolitiker och 

kommunala tjänstemän.  
Vi lyfter alltid jämställdhetsperspektivet vid denna typ av träffar. 

• Föra dialog om jämställdhet med våra förbund och föreningar.  
Vid träffar med förbund och föreningar för vi en dialog om jämställdhet. 

• Lyfta fram goda exempel från specialidrottsförbund, förbund och föreningar 
som aktivt arbetar med jämställdhet.  
På vår hemsida har vi bl a skrivit om en fotbollsskola för tjejer med unga kvinnliga 
ledare i Borlänge, ett samarbete mellan Dalarnas Fotbollförbund, Borlänge Kommun 
och RF-SISU Dalarna. Ett 100-tal tjejer deltog och 16 unga ledare utbildades. 

• Samverka med specialidrottsförbund som genomför särskilda satsningar kring 
jämställdhet.  
Vi har samverkat med Svenska Golfförbundet som genomför satsningen 50/50. Under 
verksamhetsåret har tre föreningar genomfört hela programmet och arbetet pågår i 
två föreningar. Svenska Skidförbundet har genomfört satsningen SkiEquality. I Da-
larna har än så länge ingen förening påbörjat arbetet.

Önskat läge 2025
2025 har vi en jämställd idrott. Idrottsrörelsen ser en jämställd verksamhet som en förutsätt-
ning 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 fördel-
ning av uppdrag utformas så att män och kvinnor har lika stora möjligheter att medverka. 
Idrottsrörelsen tillämpar jämställdhetsintegrering i sin verksamhet.
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05
Ett stärkt ledarskap

UTVECKLINGSRESA

Utvecklingsresa 2020
• Arrangera Ledarcamp 2021 för unga i åldern 16-25 år.  

Genomförs under 2021. 

• Stödja förbund och föreningar i arbetet med att skapa trygga idrottsmiljöer 
både i det förebyggande arbetet och i de fall det förekommer oegentligheter.  
Konsulenterna har genom uppsökande verksamhet i föreningar i tilldelade kommuner 
kommunicerat vikten av trygga idrottsmiljöer för barn och ungdomar. I förebyggande 
syfte erbjuder vi föreläsningar och utbildningar t ex Grundutbildning för tränare, In-
troduktionsutbildning för föreningsledare. Mer information, se Trygg idrott. 

Önskat läge 2025
2025 har idrottsrörelsen ett starkt ledarskap i alla delar av organisationen. Såväl tränare, ledare 
som förtroendevalda känner till och leder enligt idrottsrörelsens värdegrund. Ledarskapet är 
individanpassat och genomsyras av ett gott bemötande. Förutsättningarna för att vara idrottsle-
dare är anpassade efter olika individers livssituation. Idrottsrörelsen har attraktiva ledarutbild-
ningar med hög kvalitet på alla nivåer. Samtal om utveckling, normer och värderingar är levande 
i föreningar och förbund. Att ha varit idrottsledare är en stark merit för framtida karriär och 
idrottsrörelsen är och uppfattas som Sveriges ledande ledarskola.
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IDROTTSRÖRELSENS SAMHÄLLSNYTTA

Intressepolitik, samhällsnytta 
och finansiering

RF-SISU Dalarna är Riksidrottsförbundets 
och SISU Idrottsutbildarnas regionala orga-
nisation i Dalarna. Vårt uppdrag är att stödja, 
företräda och leda distriktets idrott. Vi är också 
idrottens eget studieförbund. Vi arbetar med 
folkbildning och utbildning inom idrotten. 

Vi är bäst på idrott men effekten av det vi gör 
leder till samhällsnytta och samhällsutveckling 
inom väldigt många områden t ex förbättrade 
studieresultat, förbättrad integration, bättre 
folkhälsa, ökad jämställdhet, folkbildning och 
en förbättrad livskvalitet.

Trots corona har vi bedrivit ett intensivt arbete 
under året.

Den 1 januari 2020 gick vi över till kommun-
ansvariga idrottskonsulenter. Detta innebär att 
en idrottskonsulent ansvarar för arbetet med 
alla idrottsföreningar i en kommun. Detta har 
under 2020 lett till att vi har förbättrat vårt 
samarbete med kommunernas fritidsförvalt-
ningar. 

Distriktsidrottschefen har träffat länets Kultur 
och Fritidschefer vid ett antal tillfällen för att 
följa utvecklingen i kommunerna och för att 
se över hur stödet till länets idrottsföreningar 
skulle kunna stärkas. 

Under året deltog RF-SISU Dalarna i diskus-
sioner med kommuner om att de skulle inrätta 
idrottspolitiska handlingsprogram i sina kom-
muner. Detta kom att försenas eller stanna av 
i samband med corona.

Totalt sett har vi och kommunerna kommit 
närmare varandra och detta har gynnat länets 
idrottsföreningar.

RF-SISU Dalarna deltog i arbetet med att för-
dela miljontals kronor i coronastöd till länets 
idrottsföreningar. Detta som kompensation för 
det intäktsbortfall och ökade kostnader de haft 
då många evenemang blivit inställda.

Varje år träffar vi Folkrörelseberedningen från 
Region Dalarna. De fördelar medel till folkbild-
ningen i länet. Under 2020 sökte vi och fick  
2 250 000 kronor av dem till vår verksamhet. 
Av dessa medel gick 512 674 kronor direkt till 
de specialidrottsdistriktsförbund som bedrivit 
idrott i Dalarna.

Vi träffade regionledningen, landshövdingen 
och ledningen för kommunerna flera gånger 
under året. Alla ser nyttan med idrotten och 
har vidtagit olika åtgärder för att stödja idrot-
ten i Dalarna.

Vi deltog under året i arbetet med den nya 
Dalastrategin för att lyfta fram idrottens be-
tydelse för den regionala utvecklingen. Den 
skulle beslutats under 2020 men beslutet är 
framflyttat till 2021. Vi kommer att vara en 
viktig aktör för att sedan förverkliga det som 
står i strategin.

Under 2019 träffade distriktschefen kom-
munledningarna i länets kommuner och re-
gionledningen. Syftet var att diskutera vilka 
utmaningar som kommunerna och regionen 
stod inför och hur idrottsrörelsen skulle kunna 
bidra. Detta ledde till att Regionstyrelsen 
under 2020 beslutade att tilldela RF-SISU 
Dalarna mer än 20 miljoner kronor för kon-
ceptet Rörelsesatsning i skolan. Syftet med 
denna satsning är att förbättra folkhälsan i hela 
länet. Under 2021 startar vi upp en långsiktig 
satsning där länets idrottsföreningar kommer 
att vara viktiga aktörer.
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Idrott för alla - inkludering
IDROTTSRÖRELSENS SAMHÄLLSNYTTA

Idrottsrörelsen kan erbjuda en rolig och häl-
sosam fritid samt en gemenskap som bidrar 
till en väg in i det svenska samhället. Av den 
anledningen har regeringen avsatt extra re-
surser för att underlätta för föreningslivet 
att bemöta behovet att inkludera nyanlända, 
asylsökande och andra grupper som står långt 
utanför idrottsrörelsen. 

RF-SISU Dalarna har under 2020 fortsatt 
arbetet med att stärka idrottsföreningar och 
förbund i inkluderingsfrågan. Vi har fokuserat 
på Avesta, Ludvika, Hedemora, Borlänge och 
Falun som har tagit emot flest nyanlända sedan 
2016. I de utvalda kommunerna har vi identi-
fierat områden med särskilda utmaningar där 
det finns få idrottsföreningar tillgängliga. 

Vi har haft möjlighet att fördela stöd till 
idrottsföreningar som gjort riktade insatser 
för att inkludera nyanlända och utrikesfödda 
i sin verksamhet. Vi har fördelat medel till 
nio föreningar fördelat på sex olika idrotter, 
betydligt färre projekt än tidigare år. Detta be-
ror bland annat på nya former för ekonomiskt 
stöd till idrotten. Vi har även fördelat medel 
från Projektstöd IF - Idrottssvaga områden till 
inkluderingssatsningar. 

Precis som tidigare år har samarbetet med 
andra aktörer haft en viktig roll inom ramen 
för satsningen, vi har fortsatt samverka med 
kommunerna, Röda Korset och bostadsbolag. 
Vi har tillsammans verkat för ett mer struk-
turerat och hållbart samarbete för att sänka 
trösklarna för målgruppen. Vi har utbildad 32 
ungdomar i inkluderande ledarskap i samar-
bete med Kopparstaden och Stadsbiblioteket 
i Falun. Vi har även lyckas få idrottsförening-
arna att samarbeta istället för att starta nya 
idrottsföreningar.

Arbetet har varit lyckosamt, men också satt 
fingret på en rad utmaningar. Vi har lärt oss 
mycket under de senaste åren om hur vi kan 

utveckla verksamheten för att öppna dörren 
till föreningslivet för fler. 

Framgångsfaktorer:
• Samtal kring normer och strukturer vil-

ket hjälper föreningarna att identifiera 
utmaningar och trösklar som försvårar 
inkludering av målgruppen.

• Involvera målgruppen, när de får vara med 
och påverka innehåll och form så växer 
engagemanget. 

• Flexiblare former, spontanidrotten spelar 
en viktig roll. 

• Lyfta unga ledare, att få leda och utveckla 
andra bygger självtillit och respekt.

Goda exempel
Vansbro - vi har beviljat stöd till projektet 
Golf för nya vänner. Syftet med projektet är 
att hjälpa nyanlända och delvis etablerade att 
få nya vänner och nya nätverk genom Snöå 
Golfklubb.
Leksand - Dövas Sportklubb Dalir har byggt 
upp sin organisation och driver en inklude-
rande verksamhet. Vi har beviljat dem stöd 
för att stärka och utveckla verksamhet riktad 
till målgruppen. 
Avesta - Krylbo IF och Skogsbo IF har ge-
nomfört en kostnadsfri fotbollsskola som blev 
väldigt lyckad. Ett gott exempel på ett bra sam-
arbete mellan idrottsföreningarna, Dalarnas 
Fotbollförbund och RF-SISU Dalarna. 
Hedemora - BK Granens ungdomsprojekt  
blev en succé där 300 skolelever fick prova 
på bowling. Många har fortsatt och är aktiva 
i klubben idag.  
Falun - Vi har varit involverade i projektet 
Volleyboll för alla, ett samarbete med inte-
grationsenheten och Röda Korset. Syftet med 
projektet var att skapa en mötesplats för alla 
som är intresserade av att spela volleyboll och 
en arena som underlättar integrationen. Efter 
att projektet avslutats har det resulterat i att 
volleybollen har blivit en sektion i Breddens IF. 
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IDROTTSRÖRELSENS SAMHÄLLSNYTTA

Idrottssvaga områden
Västra Borlänge

Vår ambition är att idrott ska vara till för alla 
oavsett var man växer upp. Vi vill använda 
idrotten som ett verktyg för att bryta utanför-
skap, öka jämställdheten, skapa trygghet och 
bidra till bättre folkhälsa. Det övergripande 
målet är att sänka trösklar till föreningslivet 
i Västra Borlänge. Vi vill skapa engagemang 
genom mötesplatser och folkbildning. Vi har 
ett nära samarbete med Kultur och Fritid 
Borlänge Kommun och ingår i nätverk med 
viktiga aktör i syfte att bidra till en mer jämlik 
och jämställd idrott. 

Goda exempel från 
Västra Borlänge
Forssa BK - har tilldelats stöd för en kansli-
tjänst som har fokuserat på att strukturera upp 
föreningen ytterligare. Fokus för denna person 
är att organisera tjej- och damverksamheten. 
Efter en satsning i närliggande skolor där tjejer 
har fått spela fotboll i Skol IF:s regi, finns ett 
enormt intresse. Från att inte ha haft någon 
verksamhet för tjejer för två år sedan, har klub-
ben idag ett damlag och flera flicklag och har 
över 700 medlemmar i dagsläget. 

Friskis och Svettis - en samverkan mellan 
Vuxenutbildningen i Västra området och RF-
SISU Dalarna har påbörjats med syfte att öka 
kunskapen om svensk idrott och folkhälsa. 
En lyckosam satsning som uppskattas av del-
tagarna. 

Korpen - med stöd av Korpen Riks har vi lyck-
ats rädda Korpen Borlänge. De unga ledarna vi 
rekryterade i början av satsningen är nu aktiva 
som ledare och i styrelse. Under sommaren 
arrangerades en sommarcup.

Tjejssatsningen - tillsammans med Dalarnas 
Fotbollförbund och Borlänge Kommun ge-
nomförde vi en fotbollsskola för tjejer framför 
allt i västra Borlänge. Intresset för fotbollssko-
lan var stort, vi lyckades nå över 100 tjejer och 
13 fantastiska ledare. 

Trevligt lov - är Borlänge Kommuns satsning 
på kostnadsfria lovaktiviteter för barn och unga. 
Vi har tilldelat ekonomiskt stöd för att göra det 
möjligt för idrottsföreningar att engagera sig 
och anordna aktiviteter för barn och ungdomar. 
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Projektet Skol IF – inkludering fortsatte även 
år 2020 och riktade sig mot följande fyra kom-
muner: Avesta, Hedemora, Falun och Ludvika. 
Vi vill stödja kommunerna i deras integrations-
arbete genom att få fler barn och unga med 
migrationserfarenhet att delta i skolidrotts-
föreningarnas verksamhet. Vi har hjälpt redan 
etablerade Skol IF men även stöttat och hjälpt 
nya Skol IF i deras nystart.

Genom att erbjuda alla barn och unga en möj-
lighet att röra på sig med glädje och gemenskap 
vill vi skapa ett intresse för ett livslångt idrot-
tande. Skol IF ska vara inkluderande och en 
positiv kraft mot segregation och utanförskap. 
En särskild utmaning är att få fler tjejer med 
egen migrationserfarenhet att delta på Skol 
IF:s aktiviteter.

Besök hos Skol IF har skett på deras aktiviteter 
och möten har genomförts med vuxenstöden 

IDROTTSRÖRELSENS SAMHÄLLSNYTTA

Skol IF - inkludering

Rörelsesatsning i skolan
Rörelsesatsning i skolan startade våren 2018. 
Bakgrunden till denna satsning är att det rå-
der fullständig samsyn om vikten av att barn 
och ungdomar ges goda möjligheter till fysisk 
aktivitet. Det är bra för välbefinnandet, för 
folkhälsan och skolresultatet. Ändå vet vi att 
barn och unga rör sig för lite och är stillasit-
tande en för stor del av dagen. Idag är det 
endast 44 procent av pojkarna och 22 procent 
av flickorna som når den rekommenderade 
nivån av fysisk aktivitet, vilket är sammanlagt 
60 minuter per dag. 

I satsningen deltar just nu ca 30 skolor från Bor-
länge, Falun, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalen. 
Målet är att implementera satsningen till alla 
kommuner och skolor i Dalarna.

Skolorna arbetar för att öka rörelsen under 
hela skoldagen. Vi processleder skolorna i de-

där hjälp har anpassats utifrån önskemål. Även 
en viss del ledarutbildning med unga ledare 
har genomförts.

Det har kommit positiv feedback från de Skol 
IF som fått hjälp och stöttning och en Skol IF 
i Ludvika har förmedlat vårt goda samarbete 
till andra skolor.

I Avesta har vi hjälpt till att starta upp en 
tjejsatsning som blev väldigt lyckad där tjejer 
har olika Skol IF-aktiviteter en gång i veckan.

Tyvärr har några Skol IF inte kunnat genom-
föra sina tänkta aktiviteter på grund av corona 
medan andra har genomfört sin verksamhet på 
ett anpassat sätt. Mycket stöd har givits digitalt 
istället för fysiska träffar detta speciella år. 
Tänkta nätverksträffar har tyvärr inte kunnat 
genomföras. 

ras utvecklingsarbete där de arbetar fram en  
handlingsplan för ökad rörelse i samband med 
skoldagen. Vi genomför utbildningsinsatser i 
rörelseförståelse och bjuder in till nätverks-
träffar för pedagogerna. Vi har arrangerat upp-
skattade föreläsningar med professor Michail 
Tonkonogi och Anders Hansen. Under året 
har en film producerats om Rörelsesatsning i 
skolan och dess effekter i Dalarna.

Rörelsesatsningen utvecklas i samarbete med 
medverkande skolor. Sammanfattningsvis 
är skolorna väldigt nöjda med vårt stöd. Att 
skapa rörelseglädje är viktigt. Det bidrar till 
att elever får positiva upplevelser av rörelse, 
utvecklas socialt och vågar utmana sig själva. 
Rörelseförståelse är lika viktigt som läs- och 
skrivförståelse!
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Fritidsbanken

Arbetet med att människor ska kunna låna 
sport- och friluftsutrustning har fortsatt i 
Dalarna. Vi öppnade under året två nya Fri-
tidsbanker, en i Säter och en i Avesta.

En fritidsbank är som ett bibliotek, men is-
tället för böcker, är det fyllt med prylar som 
lockar till aktivitet. Verksamheten bygger på 
att privatpersoner skänker utrustning, som 
allmänheten kan låna gratis. Detta ligger i linje 
med RF-SISU Dalarnas arbete att göra idrotten 
mer lättillgänglig och att sänka trösklarna för 
att kunna prova nya aktiviteter. 

I Dalarna finns Fritidsbanken förutom i Säter 
och Avesta, även i Vansbro, Hedemora och 
Smedjebacken. Vi har också dialoger igång 
med de flesta övriga kommuner.

Flera av kommunernas verksamheter och 
samhället i stort, kan se nyttan av en Fritids-
bank. En Fritidsbank berör, förutom aktivitet 
och fysisk hälsa, även miljö, inkludering och 
arbetsmarknad. Detta gör att vi försöker eta-
blera samarbete mellan fler förvaltningar i en 
kommun. En framgångsfaktor för alla Fritids-
banker har just varit att jobba brett.

Fritidsbanken nationellt fungerar som en 
ideell förening. Riksidrottsförbundet stödjer 
verksamheten och ute i distrikten finns sam-
ordnare som jobbar lokalt. Under året har vi i 
Dalarna haft nätverksträffar för de befintliga 
och kommande Fritidsbankskommunerna. Vi-
dare har vi gett ett mindre ekonomiskt stöd för 
att våra Fritidsbanker ska fortsätta utvecklas.
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Idrottens Dag

Riksidrottsförbundets nationella satsning på 
Idrottens Dag kopplades detta år samman med 
Rörelsesatsning i skolan. Ett nytt grepp var att 
Idrottens Dag arrangerades i hela landet, un-
der en och samma dag. Projektet ingick återi-
gen i EU-projektet European Week Of Sports.

Då de flesta skolor som är med i vår rörelsesats-
ning ligger i Borlänge, valde vi att förlägga vår 
stora Idrottens Dag just där. Vi samarbetade 
med Skräddarbacksskolan och Nygårdssko-
lan, genom idrottsläraren Yvonne Hagström. 
Tillsammans med personal från oss blev det 
ett lyckat arrangemang.

Många barn fick en riktig energiboost sista 
fredagen i september. Bara i Borlänge, var 
över 1 000 barn i rörelse och svetten lackade 
på många skolor. På Skräddarbacksskolan och 
Nygårdsskolan kunde eleverna, i samarbete 
med idrottsföreningar, prova på bland annat 
hinderbanor, judo, tennis, basket, frisbeegolf 
och dans.

Övriga skolor som ingår i vår rörelsesatsning, 
erbjöds att genomföra en egen Idrottens Dag. 
Cirka tio skolor nappade och använde mate-
rial från Riksidrottsförbundet. I till exempel 
Bjäkenbackens skola i Mora, var det full fart 
med rörelseövningar och lekar, hämtade från 
just Rörelsesatsning i skolan. 



28

VÄRDEGRUNDSARBETE

Sommaridrottsskola

Inför sommaridrottsskolor erbjöd vi idrotts-
föreningarna ett nytt koncept. Vi ville stärka de 
unga ledarna, i syfte att höja kvalitén. Vidare 
ville vi att de kunskaper vi förmedlar stannar 
i idrottsföreningarna. Vi arrangerade därför 
introduktionsutbildningar i ledarskap och 
arbetade med utgångspunkt från Riksidrotts-
förbundet och Bris studiematerial Barnens 
Spelregler. Reglerna är enkla etiska grunder 
för både idrotten och samhället i stort. Idrotts-
föreningarna och dess ledare utbildades i stu-
diematerialet. Där ingick färdiga lektionspass 
som sedan kunde användas under sommari-
drottsskolorna.

Länge var det osäkert vilka idrottsföreningar 
som kunde genomföra sommaridrottsskolor 
och läger detta år, på grund av Covid 19. Några 
stora läger fick ställas in, men sammanlagt nåd-
de vi nästan 30 idrottsföreningar och utbildade 
runt 400 ledare. Vi hade också gemensamma 
utbildningstillfällen med Dalarnas Fotbollför-
bund, inför deras fotbollsskolor. På grund av 
rådande situation genomförde vi flertalet av 
våra utbildningar digitalt.

I Dalarna finns en imponerande bredd när 
det gäller idrotter som har populära somma-
ridrottsskolor. Vårt samarbete blev även detta 
år uppskattat av idrottsföreningarna.
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Trygg idrott
En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, 
trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott 
där alla känner sig välkomna och delaktiga 
och får delta och utvecklas utifrån sina förut-
sättningar. För att skapa en trygg idrottsmiljö 
behöver vi arbeta utifrån idrottsrörelsens ge-
mensamma värdegrund.

Idrottskonsulenterna har genom uppsökande 
verksamhet i idrottsföreningarna kommuni-
cerat vikten av trygga idrottsmiljöer för barn 
och ungdomar. I förebyggande syfte erbjuder 
vi olika typer av utbildningar. Ett fördjupat 
arbete har genomförts i fyra idrottsföreningar 
utifrån materialet Skapa trygga idrottsmiljöer.  

Under 2020 har vi haft ett nära samarbete med 
Johan Fallby idrottspsykologisk rådgivare, 
med utgångspunkt från Johans arbete med 
hållbar talangutveckling samt boken Gör det 
bättre själv om du kan. Under verksamhetsåret 
har vi utbildat personalen samt tillsammans 
med Johan skapat sex olika filmer som är rik-
tade mot idrottsledare och föräldrar. Filmerna 
har visats för ca 150 personer.  

Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen lag 
i Sverige. I Riksidrottsförbundets stadgar står 
det att all idrott för barn ska utgå från Barn-
konventionen. Under året har vi på olika sätt 
informerat och diskuterat Barnkonventionens 
betydelse i mötet med idrottsföreningarna 

utifrån ett barnrättsperspektiv. Riksidrotts-
förbundet har i samarbete med Bris tagit 
fram materialet Barnens spelregler som tar 
upp barns rättigheter inom idrottsrörelsen. 
För att nå ut till barn och unga valde vi i år att 
erbjuda Barnens spelregler i samband med lä-
nets sommaridrottsskolor med lyckat resultat. 
Drygt 300 unga ledare har utbildats och vi har 
uppskattningsvis nått ca 2 400 barn.
 
Från och med den 1 januari 2020 så har en 
idrottsförening enligt lag rätt att begära att 
den som arbetar med eller på annat sätt har 
kontinuerlig kontakt med barn ska uppvisa 
ett begränsat registerutdrag från Polisen. I 
registerutdraget går det att se om personen är 
dömd för något av de grövsta brotten. Under 
verksamhetsåret har vi på olika sätt informerat 
förbund och idrottsföreningar om registerut-
drag samt funnits till förfogande för frågor. 

Riksidrottsförbundet och dess distrikt samt 
specialidrottsförbunden har under de se-
naste åren byggt upp en struktur för att hjälpa 
idrottsföreningar och enskilda personer när 
värdegrunden bryts och det inte fungerar 
som det ska. I varje distrikt finns sakkunniga 
inom barn- och ungdomsidrott som kan hjälpa 
till med det reaktiva arbetet. Vid allvarligare 
ärenden kan man vända sig till Idrottsombuds-
mannen eller använda Riksidrottsförbundets 
visselblåsartjänst.
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Samsyn - vårt bästa 
för barnens bästa

Under 2016 startade Dalarnas Idrotts-
förbund och SISU Idrottsutbildarna ett 
processarbete med våra större förbund 
inom lagidrotterna. Syftet var att utarbeta 
gemensamma riktlinjer för att skapa möj-
ligheter för barn och ungdomar att delta i 
flera idrotter.

2017 skrev förbundsordförande i bandy, 
fotboll, innebandy, handboll och ishockey 
under ett gemensamt dokument med 
riktlinjer som beskriver hur barn- och ung-
domsidrott ska bedrivas upp till 15-16 års 
ålder i vårt län.

idrottspsykologisk rådgivning. Under året har 
idrottskonsulenterna med hjälp av Johans ma-
terial utbildat idrottsföreningarna inom ämnet 
hållbar talangutveckling både via fysiska och 
digitala träffar. Inom det ämnet lyftes frågan 
kring fördelen med att barn och ungdomar 
utövar flera idrotter samtidigt och med forsk-
ning som styrker detta argument. Med hjälp av 
Johan och idrottskonsulenterna har vi nått ut 
till idrottsledare samt idrottsföräldrar och för-
hoppningsvis påbörjat en kulturell förändring 
i vår syn på hur vi ska bedriva verksamheten 
för barn och ungdomar på ett bra sätt i enlig-
het med Samsyn.

Till skillnad mot 2019 då fysiska träffar och 
förankringsarbeten med att barn ska kunna 
utöva fler idrotter samtidigt blev 2020 ett an-
norlunda år. De olika högsäsongerna för inom-
husidrotten blev kortare än planerat då serien 
stängdes ned på grund av pandemin och serien 
för fotbollen startade senare än planerat. Även 
distriktlagsverksamheten blev påverkad och 
den tidigare utmaningen att verksamheterna 
skulle krocka mellan idrotterna blev istället 
en fråga om verksamheten ens kunde bedrivas 
överhuvudtaget. Tre möten har genomförts di-
gitalt med representanter från specialidrotts-
distriktsförbunden för lagidrotterna ishockey, 
fotboll, innebandy, bandy och handboll. Fokus 
inom den arbetsgruppen har handlat om att 
kunna kommunicera och samverka för att 
idrotterna inte skall krocka med varandra. En 
revidering av det arbetsdokument som togs 
fram 2017 har också påbörjats för att ligga i fas 
med utvecklingen.

Några träffar med ordet ”samsyn” har ej skett 
under året. Istället har vi fått hjälp av Johan 
Fallby som är en av Sveriges främsta experter 
inom idrottspsykologi. Johan har gedigna aka-
demiska meriter och även en grundutbildning 
i KBT. Han arbetar som idrottspsykologisk 
rådgivare för idrottsföreningar, samt för idrot-
tare i både individuella idrotter och lagidrotter. 
Han har skrivit flera böcker, bland annat Gör 
det bättre själv då om du kan! och Guiden till 
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Antidoping
Under 2020 har det utförts tester i länet enligt 
Riksidrottsförbundets plan. Detta arbete fung-
erar mycket bra då Dalarna har en kunnig och 
rutinerad grupp som sköter testverksamheten. 
Denna plan har dock flera gånger setts över och 
reviderats pga coronapandemin.

Det har även genomförts två större utbild-
ningsinsatser. En riktad mot NIU Hagströmska 
Gymnasiet samt en riktad mot allmänheten 
samt intresserade föreningar. Den senare i 
samarbete med Länsstyrelsen.  

Ett samarbete med RF-SISU Gävleborg har 
inletts där tanken är att tillsammans skapa 
mötesplatser för erfarenhetsutbyte mellan 
framförallt dopingkontrollfunktionärerna. 
Under årets sista månader påbörjades arbetet 
med att ta fram en prov- och utbildningsplan 
för kommande år, detta i nära samarbete med 
våra erfarna dopingkontrollanter. 
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DALARNAS ELITMILJÖ

Dala Sports Academy Elit
har tydligt stärkt Dala Sports Academy Elits 
roll inom svensk elitidrott ytterligare.

Vi har under året förstärkt vår tränarkår, och 
sedan januari har samtliga idrotter haft minst 
en heltidstjänst. Detta har självklart varit posi-
tivt för varje enskild idrottsverksamhet. Sam-
verkan mellan idrotterna har också utvecklats 
ytterligare, i form av fler idrottsöverskridande 
träningar och kunskapsutbyte mellan tränarna.

Elitidrott och studier via Högskolan Dalarna 
har organiserats om och därav fungerat bättre 
för våra studerande idrottare under året.

Det idrottsmedicinska nätverket har i form av 
goda samarbeten med professionella, lokala, 
aktörer utvecklats ytterligare.  Tack vare  deras 
tillgänglighet och höga kunskapsnivå får våra 
idrottare alltid snabb hjälp när det behövs.

2020 blev ett märkligt år, men Dala Sports 
Academy Elit kommer ändå kunna se tillbaka 
på året som ett mycket utvecklande år.

Under 2020 har ca 100 idrottare varit antagna 
till Dala Sports Academy Elits verksamhet, 
fördelat på skidor, cykel, friidrott, triathlon, 
orientering samt skidorientering.

2020 blev ett år vi kommer att minnas pga av 
coronapandemin. Aktiva och tränare  på Dala 
Sports Academy Elit har blivit påverkade av 
de helt nödvändiga restriktioner som vidtagits 
både på nationell och internationell nivå. Detta 
har inneburit inställda tävlingar och anpassade 
träningar för våra idrottare.

Trotts detta speciella år har vi även i år haft 
glädjen att få uppleva fantastiskt fina idrotts-
liga resultat från Dala Sports Academy Elits 
idrottare. Vi är extra stolta över att ”vår” Tove 
Alexandersson i början av året vann Jerringpri-
set, tilldelades Bragdguldet och utsågs till Årets 
kvinnliga idrottare.

Organisation
Inför 2020 skrevs samverkansavtal med samt-
liga fem specialidrottsförbund. Vår verksamhet 
har i och med det närmat sig specialidrottsför-
bunden elit- och landslagsverksamheter. Detta 
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Stipendier och utmärkelser
RF-SISU Dalarnas guldmedalj
Steinar Bergholt valdes in i i revisorskommit-
tén 1992 och var med tills dess att den upp-
löstes 2009. Revisorskommittén utförde re-
visioner för SDFen på uppdrag av distriktet. 
Steinar valdes till distriktets lekmannarevisor 
2007 och avslutade sitt uppdrag vid stämman 
2020. Steinar tilldelades vid RF-SISU Da-
larnas årsstämma 22 april 2020 förbundets 
guldmedalj.

På grund av coronapandemin genomfördes 
stämman digitalt utan närvarande ombud 
och gäster. Därför överlämnas guldmedaljen 
vid senare tillfälle.

Förtjänsttecken Guld
Christer Stam  nr 604 Malungs IF
Hans Perjos nr 605 Malungs IF

Yngve Lindvalls Minnesfond
Frida Esters
IBF Leksand, Leksands IF Hockey, Leksands 
IF Fotboll och Leksand Baseboll och Softboll- 
klubb

Sofie Damberg
Borlänge Judo Club

Falu IF dam U

Dagmar och Bertil Wåghälls 
Ungdomsfond
Filippa Norgren 
Borlänge Rodelklubb
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Styrelse
Tomas Ringsby Petersson, ordförande
Malin Höglund, vice ordförande
Hans Grandin
PeO Karlström
Fredrik Larsson
Marie Rapp
Fredrik Rönning
Ann-Louise Skoglund
Monika Tilander

Dalarnas Idrottsförbunds styrelse har haft sju 
protokollförda sammanträden under perioden.

Personalrepresentant
Margareta Appell
Tommy Gabrielsson, suppleant

Hedersordförande
Magnus Breitholtz
Britt Källström
Lars Nordström
Lars Runsvik

Revisorer
Lisa Borgert Isaks, auktoriserad revisor
Ola Bonde, lekmannarevisor

Revisorssuppleanter
Maivor Leksell, godkänd revisor
Anders Westlund, lekmannarevisor suppleant

Valberedning
Matts Gregori, sammankallande
Johan Carelle
Bertil Eek
Anki Kjellberg
Annika Stålberg

Personal
Peter Berglund, distriktsidrottschef
Catharina Jonsson, verksamhetschef
Eva Lignell, verksamhetschef
Mats Olsson, verksamhetschef

Breddidrott och projektledare
Martina Arkåsen, idrottskonsulent
Karin Boström, idrottskonsulent
Tommy Gabrielsson, idrottskonsulent
Tobias Hedwall, projektledare
Elin Ivarsson, idrottskonsulent
Olivia Justin, projektledare
Petra Lidström, projektledare
Oscar Ljunggren, idrottskonsulent
Hanna Nooni, idrottskonsulent
Eva Palm Uhlin, projektledare
Sheyma Sheikhnur, integrationskoordinator
Erik Timblad, idrottskonsulent
Ann-Catrin Wadman, idrottskonsulent

Idrottssupport
Mikael Ankerblad, administratör
Margareta Appell, kommunikatör
Magnus Bobäck, IT-samordnare
Mikael Eriksson, vaktmästare
Kerstin Fryksén, utbildningsadministratör
Erik Stålhandske, verksamhetscontroller

Elitidrott
Jonathan Bejmer, triathlon
Fredrik Ericsson, cykel
Johan Granath, skidor
Linn Gustafzzon, cykel
Adrian Hörnqvist, cykel
Magnus Johansson, triathlon
Mattias Nilsson, skidor
Mats Olsson, friidrott
Sven Olsson, orientering
David Ståhlberg, friidrott
Peter Vingstedt, cykel
Annika Zell, skidor

Under året har 26 anställda varit tillsvidarean-
ställda och 8 visstidsanställda eller arvoderade. 
21 anställda har varit heltidsanställda och 13 
har varit deltidsanställda. Personalen är för-
delade på 15 kvinnor och 19 män.

Våra medarbetare
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Antal arrangemang
Antal arrangemang Föreläsning Kultur Kurs Lärgrupp Processarbete Summa
Avesta 9 0 13 162 1 185
Borlänge 50 0 44 524 3 621
Falun 59 7 42 921 7 1 036
Gagnef 1 0 8 47 0 56
Hedemora 2 0 2 50 2 56
Leksand 4 0 7 71 3 85
Ludvika 12 1 22 109 6 150
Malung-Sälen 1 1 4 68 0 74
Mora 16 0 2 273 0 291
Orsa 1 1 3 71 1 77
Rättvik 25 0 6 405 2 438
Smedjebacken 5 0 16 269 5 295
Säter 12 1 14 113 1 141
Vansbro 2 2 4 53 0 61
Älvdalen 5 0 3 122 2 132
Totalt 204 13 190 3 258 33 3 698

Antal deltagare
Antal deltagare Föreläsning Kultur Kurs Lärgrupp Processarbete Summa
Avesta 227 0 132 1 620 10 1 989
Borlänge 692 0 415 5 038 23 6 168
Falun 1 924 42 576 5 435 65 8 042
Gagnef 9 0 77 254 0 340
Hedemora 30 0 14 435 11 490
Leksand 108 0 127 565 11 811
Ludvika 210 0 241 895 78 1 424
Malung-Sälen 1 1 48 579 0 629
Mora 294 0 25 2 100 0 2 419
Orsa 18 7 34 442 12 513
Rättvik 429 0 53 1 739 14 2 235
Smedjebacken 37 0 149 1 171 52 1 409
Säter 254 13 128 846 14 1 255
Vansbro 20 5 45 462 0 532
Älvdalen 49 0 21 788 21 879
Totalt 4 302 68 2 085 22 369 311 29 135
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Antal timmar Föreläsning Kultur Kurs Lärgrupp Process- Summa
     arbete
Avesta 19 0 120 2 154 4 2 297
Borlänge 114 0 576 4 670 18 5 378
Falun 153 22 331 7 243 39 7 788
Gagnef 2 0 101 787 0 890
Hedemora 10 0 14 664 31 719
Leksand 15 0 85 1 185 34 1 319
Ludvika 19 1 218 1 100 44 1 382
Malung-Sälen 2 2 38 916 0 958
Mora 26 0 15 3 338 0 3 379
Orsa 6 4 33 625 22 690
Rättvik 50 0 38 2 655 43 2 786
Smedjebacken 6 0 119 1 106 25 1 256
Säter 28 12 171 951 13 1 175
Vansbro 6 6 39 781 0 832
Älvdalen 15 0 11 988 7 1 021
Totalt 471 47 1 909 29 163 280 31 870

IDROTTEN I SIFFROR

Antal timmar

Verksamhet per idrott
Idrott Totalt antal Totalt antal
 deltagare timmar
Amerikansk Fotboll 0 0
Badminton 0 0
Bandy 457 379
Baseboll och softboll 33 57
Basket 52 31
Bilsport 0 0
Bordtennis 44 140
Boule 62 249
Bowling 283 726
Boxning 0 0
Brottning 0 0
Budo och kampsport 23 23
Bågskytte 13 11
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Idrott Totalt antal Totalt antal
 deltagare timmar
Cricket 4 3
Cykel 464 301
Danssport 53 66
Draghundsport 79 111
Dragkamp 240 257
Flygsport 426 1 287
Fotboll 5 375 4 606
Friidrott 633 434
Frisbee 3 10
Golf 5 593 6 518
Gymnastik 844 717
Handboll 542 308
Innebandy 1 759 1 280
Ishockey 1 518 2 496
Issegling 0 0
Judo 23 34
Kanot 63 60
Karate 32 30
Klättring 20 51
Konståkning 124 168
Korpen 284 407
Motorcykel och snöskoter 253 289
Mångkamp 0 4
Orientering 1 287 1 835
Parasport 34 13
Pistolskytte 36 112
RF-SISU Dalarna 1 678 442
Ridsport 4 374 5 836
Rodd 0 0
Segling 67 70
Simidrott 516 450
Skateboard 0 0
Skidor 809 751
Skidskytte 45 46
Skolidrott 525 364
Skyttesport 31 77
Sportdykning 40 209
Styrkelyft 0 0
Taekwondo 0 0
Tennis 217 346
Triathlon 0 0
Tyngdlyftning 173 263
Volleyboll 4 3
Totalt 29 135 31 870

IDROTTEN I SIFFROR
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Genomförda kurser
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Badminton 298 2 849
Bandy 1 318 14 418
Bangolf 106 583
Baseboll och softboll 508 4 332
Basket 496 4 632
Bilsport 5 27
Bordtennis 461 6 365
Boule 5 26
Bowling 252 2 482
Boxning 215 1 891
Brottning 477 4 375
Budo och kampsport 625 7 101
Bågskytte 278 1 239
Cheerleading 13 61
Cricket 5 26
Curling 20 114
Cykel 398 2 876
Danssport 169 1 101
Dragkamp 60 436
Dövidrott 51 183
Flygsport 67 457
Fotboll 14 935 192 561
Friidrott 1 852 13 120
Golf 1 036 6 121
Gymnastik 4 794 50 235
Gång och vandring 4 20
Handboll 2 844 31 544

Innebandy 7 889 107 334
Ishockey 7 786 121 921
Judo 599 6 170
Kanot 87 398
Karate 396 5 022
Klättring 96 688
Konståkning 783 4 948
Korpen 427 2 409
Motorcykel och snöskoter 144 1 169
Orientering 1 552 10 337
Parasport 218 2 652
Ridsport 8 144 44 845
Rodd 83 358
Rugby 20 261
Segling 10 71
Simidrott 1 888 13 491
Skidor 2 384 22 123
Skidskytte 148 1 282
Skolidrott 788 9 541
Skyttesport 270 1 843
Styrkelyft 15 53
Taekwondo 309 2 620
Tennis 1 160 6 460
Tyngdlyftning 1 073 16 464
Vattenskidor och wakeboard  61 333
Volleyboll 431 3 169
Totalt 68 053 735 137

LOK-stöd hösten 2019
(delas ut under 2020)
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LOK-stödsmedel till Dalarna
Höstterminen 2019 fick 432 föreningar sammanlagt 

6 713 885 kr

Vårterminen 2020 fick 404 föreningar sammanlagt 
6 603 084 kr

Badminton 350 2 804
Bandy 832 8 701
Bangolf 55 272
Baseboll och softboll 458 3 577
Basket 384 3 362
Bilsport 21 89
Bordtennis 288 3 612
Boule 4 24
Bowling 188 1 781
Boxning 141 1 123
Brottning 172 1 201
Budo och kampsport 540 5 137
Bågskytte 172 714
Cricket 10 82
Curling 38 202
Cykel 667 5 588
Danssport 114 1 067
Dragkamp 73 358
Dövidrott 73 318
Flygsport 125 453
Fotboll 21 176 285 914
Friidrott 1 904 15 095
Fäktning 9 45
Golf 1 056 7 138
Gymnastik 3 650 36 669
Gång och vandring 15 89
Handboll 2 016 22 112

Innebandy 5 981 79 564
Ishockey 5 289 78 519
Issegling 25 110
Judo 391 4 489
Kanot 301 1 739
Karate 330 4 765
Klättring 16 130
Konståkning 1 059 5 656
Korpen 115 678
Motorcykel och snöskoter 330 3 160
Orientering 1 501 10 300
Parasport 135 1 479
Ridsport 9 659 51 678
Rodd 131 575
Segling 27 221
Simidrott 2 017 15 734
Skidor 2 116 19 466
Skidskytte 82 799
Skolidrott 821 7 724
Skyttesport 166 1 001
Squash 36 421
Styrkelyft 14 50
Taekwondo 302 2 260
Tennis 1 296 8 045
Tyngdlyftning 997 11 997
Vattenskidor och wakeboard  36 205
Volleyboll 414 3 295
Totalt 68 118 721 587

IDROTTEN I SIFFROR

LOK-stöd våren 2020



44

IDROTTEN I SIFFROR

SDF Adm- Kurs- Läger- Totalt
 bidrag bidrag bidrag

Akademiska idrott 609 0 0 609
Amerikansk fotboll 2 462 0 0 2 462
Badminton 3 526 0 0 3 526
Bandy 5 314 1 580 2 779 9 673
Bangolf 2 308 0 0 2 308
Baseboll och softboll 3 148 1 695 383 5 226
Basket  2 862 0 0 2 862
Bilsport 6 314 0 0 6 314
Bordtennis 4 225 0 0 4 225
Boule 3 941 0 0 3 941
Bowling 5 549 0 0 5 549
Boxning 2 763 0 0 2 763
Brottning 2 446 0 0 2 446
Budo och kampsport 5 045 0 0 5 045
Bågskytte 3 970 0 0 3 970
Casting 609 0 0 609
Cricket 2 449 0 0 2 449
Curling 2 712 0 0 2 712
Cykel 7 712 0 0 7 712
Dragkamp 1 535 0 0 1 535
Danssport 2 880 0 0 2 880
Dart 3 396 0 0 3 396
Draghund 3 277 0 0 3 277
Dövidrott 2 443 0 0 2 443
Flygsport 7 256 0 0 7 256
Fotboll 18 527 29 515 11 718 59 760
Friidrott 10 428 1618 1 840 13 886
Frisbee 2 730 0 0 2 730
Fäktning 1 101 0 0 1 101
Golf 10 853 6 165 1 341 18 359
Gymnastik 9 107 11 637 1 092 21 836
Gång och vandring 3 665 0 0 3 665
Handboll 4 723 10 712 4 925 20 360
Innebandy 8 871 13 582 0 22 453
Ishockey 11 499 19 401 9 841 40 741
Issegling 2 455 0 0 2 455
Judo 4 214 13 390 15 340 32 944
Kanot 4 147 0 0 4 147
Karate 3 397 0 0 3 397
Klättring 2 578 0 0 2 578

Fördelning av 
SDF-bidrag
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SDF Adm- Kurs- Läger- Totalt
 bidrag bidrag bidrag

Konståkning 2 820 0 0 2 820
Korpen 6 244 0 0 6 244
Kälksport 2 308 0 0 2 308
Motorcykel och snöskorter 6 865 1 888 1897 10 650
Mångkamp 2 457 0 0 2 457
Orientering 10 295 7 475 11 077 28 847
Parasport 6 815 16 395 0 23 210
Racerbåt 2 308 0 0 2 308
Ridsport 12 319 17 474 996 30 789
Rodd 3 131 0 0 3 131
Rugby 2 712 0 0 2 712
Segling 2 879 0 0 2 879
Simidrott 4 428 5 934 824 11 186
Skateboard 2 851 0 0 2 851
Skidor 18 727 10 577 15 839 45 143
Skidskytte 3 278 0 4 211 7 489
Skolidrott 14 684 9 883 4 810 29 377
Skridsko 2 308 0 0 2 308
Skyttesport 8 419 0 0 8 419
Sportdykning 2 798 0 0 2 798
Styrkelyft 2 727 0 0 2 727
Squash 1 101 0 0 1 101
Taekwondo 1 106 0 0 1 106
Tennis 4 603 1 079 77 5 759
Triathlon 3 544 0 0 3 544
Tyngdlyftning 3 459 0 0 3 459
Varpa 2 308 0 0 2 308
Vattenskidor 3 261 0 0 3 261
Volleyboll 3 668 0 0 3 668
Totalt 331 469 180 000 88 990 600 459

IDROTTEN I SIFFROR
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Totalt per kommun
Kommun Behålla Idrottssvaga Utbildning Bibehållen Totalt
 ungdomar områden aktivitetsledare verksamhet 
    under corona 

Avesta 0 58 000 14 000 30 000 102 000
Borlänge 55 671 25 000 26 441 69 590 176 702
Falun 116 206 70 638 115 747 145 500 448 091
Gagnef 0 0 1 800 10 000 11 800
Hedemora 35 000 37 000 0 4 000 76 000
Leksand 0 0 36 600 15 000 51 600
Ludvika 20 500 9 000 13 400 53 000 95 900
Malung-Sälen 10 000 40 000 0 19 050 69 050
Mora 84 380 6 800 16 380 0 107 560
Orsa 0 0 25 257 0 25 257
Rättvik 25 000 0 9 000 16 500 50 500
Smedjebacken 15 000 0 1 600 7 360 23 960
Säter 0 0 21 000 10 000 31 000
Vansbro 18 000 0 0 10 000 28 000
Älvdalen 0 65 000 6 663 0 71 663
Totalt  379 757 311 438 287 888 390 000 1 369 083

Projektstöd IF
129 ärenden fördelat på 

31 av Dalarnas 72 idrotter i 
alla 15 kommuner i Dalarna.

IDROTTEN I SIFFROR

Projektstöd IF
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Totalt per idrott
Idrott Behålla  Idrottssvaga  Utbildning Bibehållen Totalt 
 ungdomar områden aktivitetsledare verksamhet
    under corona
Bandy 0 25 000 1 600 0 26 600
Baseboll och 
softboll 0 0 0 5 000 5 000
Basket 40 500 21 240 0 10 000 71 740
Bowling  35 000 30 000 0 4 000 69 000
Budo och 
kampsport 0 15 000 3 500 0 18 500
Bågskytte 0 0 3 600 0 3 600
Cricket 0 9 000 1 800 0 10 800
Cykel  0 0 24 000 0 24 000
Dart 0 0 1 800 0 1 800
Draghundsport 0 0 1 600 0 1 600
Flygsport och 
modellflyg 10 000 0 0 0 10 000
Fotboll 69 277 109 398 118 247 52 910 349 832
Gymnastik 0 0 18 141 20 000 38 141
Golf 15 000 0 0 0 15 000
Gång och 
vandring 0 6 800 0 0 6 800
Handboll 12 000 0 800 30 000 42 800
Innebandy  19 030 0 8 600 20 000 47 630
Ishockey 36 600 0 6 400 20 000 63 000
Judo 0 0 5 400 10 000 15 400
Kanot 0 0 0 10 000 10 000
Korpen 80 000 70 000 6 663 10 000 166 663
Motorcykel och 
snöskoter 15 000 0 0 0 15 000
Orientering 12 000 0 20 000 29 590 61 590
Ridsport 11 600 0 25 257 36 500 73 357
Segling 0 0 0 3 000 3 000
Simidrott 0 0 16 100 7 500 23 600
Skidor 0 0 23 580 10 000 33 580
Skolidrott 23 750 0 0 91 500 115 250
Skyttesport 0 25 000 0 0 25 000
Tyngdlyftning 0 0 0 10 000 10 000
Volleyboll 0 0 800 10 000 10 800
Totalt  379 757 311 438 287 888 390 000 1 369 083

IDROTTEN I SIFFROR
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Totalt per kommun
Avesta 801 500
Borlänge 70 000
Falun 699 500
Gagnef 10 000 
Hedemora 0
Leksand 70 000
Ludvika 58 000
Malung-Sälen 410 000
Mora 621 620
Orsa 0
Rättvik 35 000
Smedjebacken 35 000
Säter 35 000
Vansbro 0
Älvdalen 10 000
Totalt 2 855 620

Totalt per idrott
Bilsport 150 000
Flygsport 25 000
Fotboll 613 750
Friidrott 139 500
Innebandy 200 000
Ishockey 122 870
Orientering 118 000
Skidor 886 500
Skidskytte 400 000
Tennis 200 000
Totalt 2 855 620

Anläggningsstöd
29 ärenden fördelat på 10 idrotter och 

flersektionsföreningar i 
12 av Dalarnas 15 kommuner.

IDROTTEN I SIFFROR

Anläggningsstöd
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Verksamhetsstöd -
Inkludering

Totalt per kommun
Avesta 80 000
Borlänge 290 850
Falun 35 572
Gagnef 0
Hedemora 18 700
Leksand 20 500
Ludvika 25 000
Malung-Sälen 0
Mora 0
Orsa 0
Rättvik 0
Smedjebacken 10 000
Säter 960
Vansbro 30 500
Älvdalen 0
Totalt 512 082

Inkludering
47 ärenden fördelat på 12 idrotter och 

flersektionsföreningar i 
9 av Dalarnas 15 kommuner. 

Medel har fördelats till Fritidsbanken 
i Hedemora, Smedjebacken, Säter  

och Vansbro.

Totalt per idrott
Basket 340
Borlänge Kommun -
Trevligt i sommar 60 000
Bowling 18 700
Dövidrott 35 000
Fotboll 250 310
Friidrott 14 800
Fritidsbanken 4 522
Golf 30 500
Korpen 18 000
Ridsport 10 000
Simidrott 24 000
Tennis 10 000
UMIS 20 000
Volleyboll 4 000
Öppen föreläsning 11 910
Totalt 512 082
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Verksamhetsstöd -
Strategi 2025

IDROTTEN I SIFFROR

Totalt per kommun
Annan (SF utanför Dalarna) 203
Avesta 0
Borlänge 6 372
Falun 61 287
Gagnef 0
Hedemora 0
Leksand 0
Ludvika 739
Malung-Sälen 0
Mora 0
Orsa 0
Rättvik 18 200
Smedjebacken 16 750
Säter 6 500
Vansbro 0
Älvdalen 0
Totalt 110 051

Strategi 2025
33 ärenden fördelat på 5 idrotter och 

flersektionsföreningar i 
6 av Dalarnas 15 kommuner. 

Medel har fördelats till Fritidsbanken i 
Smedjebacken och Säter.

Totalt per idrott 
Bandy 30 840
Fritidsbanken 20 250
Gymnastik 3 000
Ishockey 30 800
Ridsport 3 000
Skidor 739
Sommaridrottsskola 21 422
Totalt 110 051
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Kompensationsstöd Q2
Totalt per idrott
Badminton 3 000
Bandy 58 000
Baseboll och softboll 53 000
Basket 21 000
Bilsport 45 000
Bordtennis 26 000
Bowling 7 000
Brottning 18 000
Bågskytte 15 000
Curling 11 000
Cykel 76 000
Danssport 21 000
Draghundsport 2 000
Flersektionsförening 623 000
Flygsport  26 000
Fotboll 3 155 000
Friidrott 32 000
Golf 341 000
Gymnastik 165 000
Handboll 16 000
Innebandy 1 244 000
Ishockey 967 000
Judo 13 000
Kanot 10 000
Karate 7 000
Korpen 44 000
Motorcykel och snöskoter 365 000
Orientering 419 000
Ridsport 540 000
Rodd 27 000
Simidrott 23 000
Skidor  539 000
Skyttesport 10 000
Tyngdlyftning 42 000
Vattenskidor och wakeboard 11 000
Totalt 8 975 000

Totalt per kommun
Avesta 337 000
Borlänge 3 207 000
Falun 1 826 000
Gagnef 14 000
Hedemora 76 000
Leksand 312 000
Ludvika 332 000
Malung-Sälen 846 000
Mora 550 000
Orsa 184 000
Rättvik 839 000
Smedjebacken 81 000
Säter 88 000
Vansbro 277 000
Älvdalen 6 000
Totalt 8 975 000

Kompensationsstöd Q2
fördelat på 35 idrotter och 

flersektionsföreningar i 
i alla 15 kommuner i Dalarna.
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Kompensationsstöd Q3
Totalt per kommun
Avesta 116 000
Borlänge 912 000
Falun 243 000
Gagnef 4 000
Hedemora 144 000
Leksand 202 000
Ludvika 206 000
Malung-Sälen 4 757 000
Mora 966 000
Orsa 101 000
Rättvik 1 744 000
Smedjebacken 45 000
Säter 71 000
Vansbro 470 000
Älvdalen 148 000
Totalt 10 129 000

Totalt per idrott
Bandy 190 000
Baseboll och softboll 100 000
Bilsport 184 000
Curling 11 000
Cykel 12 000
Danssport 27 000
Flersektionsförening 5 742 000
Flygsport 96 000
Fotboll 319 000
Friidrott 80 000
Golf 58 000
Gymnastik 342 000
Handboll 11 000
Innebandy 117 000
Ishockey 1 754 000
Judo 46 000
Korpen 114 000
Motorcykel och snöskoter 116 000
Mångkamp 10 000
Orientering 302 000
Ridsport 312 000
Simidrott 39 000
Skidor 93 000
Skyttesport 21 000
Triathlon 18 000
Volleyboll 15 000
Totalt 10 129 000

Kompensationsstöd Q3
fördelat på 26 idrotter och 

flersektionsföreningar i 
i alla 15 kommuner i Dalarna.
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Ett annorlunda år
2020 var inte som något annat år. När corona-
pandemin slog till i mars påverkades alla, även 
idrottsrörelsen. Vi bestämde oss tidigt för att 
inte ställa in något utan att ställa om.

Vi har under året bedrivit en omfattande 
verksamhet, i många fall på ett annat sätt än 
normalt.

Organisationsförändringar
Den 1 januari 2020 gick vi över till kommun-
ansvariga idrottskonsulenter. Detta innebar att 
en idrottskonsulent ansvarar för arbetet med 
alla idrottsföreningar i en kommun.

Vi genomförde också en sammanläggning av 
distriktsidrottsförbundet och SISU-distriktet 
till en juridisk person från den 1 januari. För-
ändringen var enbart av administrativ karaktär 
för att underlätta och förenkla för våra fören-
ingar. I samband med detta bytte vi också namn 
till RF-SISU Dalarna.

Folkbildning
En stor del av vårt utvecklingsarbete under 
året handlade om att ställa om till digitala 
utbildningar. Vi var ett av de distrikt i landet 
som var tidigast ut med att sända föreläsningar 
digitalt. Under året var det hundratals perso-
ner om följde våra digitala föreläsningar, varav 
hälften var från andra distrikt.

Vi hjälpte också ett antal specialidrottsdistrikts-
förbund och idrottsföreningar med t ex digitala 
årsmöten samt att inspirera dem hur de kunde 
bedriva sin verksamhet trots restriktioner. 

Trots pandemin lyckas vi nå nästan alla våra 
folkbildningsmål och målen i verksamhets-
planen.

Rörelsesatsning i skolan
Ett annat utvecklingsarbete gäller Rörelsesats-
ning i skolan. Det arbete som startade 2018 i 
fem skolor i två kommuner utvecklades under 
2020 till 32 skolor i sex kommuner. Vi genom-

ÅRSREDOVISNING

Förvaltningsberättelse
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förde också en förstudie för att undersöka för-
utsättningarna för att kunna starta satsningen 
i alla länets 184 F-9 skolor. Allt arbete utmyn-
nade i att Regionstyrelsen fattade beslut att 
tilldela oss 20,5 miljoner för de första fem åren. 
Satsningen är ett samarbete mellan RF-SISU 
Dalarna, Region Dalarna, Högskolan Dalarna, 
Länsstyrelsen och länets kommuner. Länets 
idrottsföreningar kommer att vara högst del-
aktiga i denna satsning när vi startar för fullt 
under 2021.

Inkludering-Skol IF
Vi fortsatte vårt samarbete med Svenska 
Skolidrottsförbundet kring ett arbete i Avesta, 
Hedemora, Ludvika och Falun. Vi använder 
skolidrottsföreningar för att underlätta inklu-
deringen av elever från andra länder. Detta är 
ett arbete som vi startade under 2018 och som 
lett till goda resultat.

Utveckling 2021
• En stor del av arbetet kommer fokusera på 

att stötta idrottsföreningar och kick-starta 
idrottsrörelsen när pandemin försvinner.

• Vi kommer fortsätta att utveckla digitali-
seringen och erbjuda fler digitala utbild-
ningar och föreläsningar. 

• Vi ska arbeta aktivt så fler får möjlighet att 
röra sig och idrotta längre. En del i detta är 
att utveckla fonden Rätt till idrott. Idrotts-
föreningar kan söka medel ur fonden så fler 
barn och ungdomar kan vara kvar inom 
idrotten.

• Under året startar RF-SISU Dalarna en 
nationellt unik utveckling av konceptet 
Rörelsesatsningen i skolan. Tillsammans 
med skolor i alla länets kommuner, Region 

Dalarna, Länsstyrelsen och Högskolan Da-
larna kommer 86 F-6 skolor kunna delta i 
denna långsiktiga satsning som sträcker sig 
minst tio år. Vi kommer också att utveckla 
ett koncept för 7-9 skolor.

• Vi kommer att utveckla vårt samarbete 
med specialidrottsdistriktsförbunden, 
länets kommuner och regionala aktörer. 

• RF-SISU Dalarna har ett starkt finansiellt 
läge. Under 2021 ska styrelsen fastställa 
vilka nya satsningar och ambitionshöj-
ningar vi kan göra i vår verksamhetsplan 
2022-2023. 

Resultat och ställning
Förbundets ekonomiska utveckling i samman-
drag. Flerårsöversikt RF-SISU Dalarna (kkr).

År 2016 2017 2018 2019 2020
Totala intäkter 13 876 13 760 14 973 14 420 20 318
Resultat 521 457 942 667 1 282
Balansomslutning 8 140 9 483 10 839 10 345 13 466

Förslag till disposition  
av årets resultat
Balanserat resultat 7 225 857
Sammanläggning 1 841 124
Årets resultat 1 282 144
Summa Eget Kapital 10 349 125

Eget kapital
 2020 2019
Ingående balans 7 225 857 6 558 579
Sammanläggning 1 841 124 
Årets resultat 1 282 144 667 278
Utgående balans 10 349 125 7 225 857

Styrelsen föreslår att till nästkommande år 
balanseras 10 349 125 kr.
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Resultaträkning
ÅRSREDOVISNING

INTÄKTER 2020 2019 Not
Offentligrättsliga bidrag 17 988 075 12 742 213 2
Verksamhetsintäkter 1 828 126 1 125 932
Övriga förbundintäkter 502 002 552 236
Summa intäkter 20 318 203 14 420 381

KOSTNADER
Förbundets verksamhetskostnader -3 538 081 -3 202 853 3
Övriga externa kostnader -2 446 895 -1 913 616
Personalkostnader -13 406 314 -8 640 272 4
Avskrivningar 0 -21 906
Summa förbundskostnader -19 391 290 -13 778 647
Verksamhetens resultat 926 913 641 734
Försäljning av kortfristiga placeringar 355 495 25 800
Räntekostnader -264 -256
Resultat efter finansiella poster 1 282 144 667 278
Årets resultat 1 282 144 667 278
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Balansräkning
TILLGÅNGAR 2020 2019 Noter
Anläggningstillgångar
Maskiner och Inventarier 0 0 5
Summa anläggningstillgångar 0 0

Omsättningstillgångar
Kundfordringar 198 712 173 150
Övriga fordringar 45 300 491 626
Förutbetalda kostnader 886 773 762 493
Kortfristiga placeringar 1 736 089 3 298 674 6
Kassa/bank 10 599 496 5 619 183
Summa omsättningstillgångar 13 466 369 10 345 126
SUMMA TILLGÅNGAR 13 466 369 10 345 126

EGET KAPITAL
Balanserat kapital 9 066 981 6 558 579
Årets resultat 1 282 144 667 278
SUMMA EGET KAPITAL 10 349 125 7 225 857

SKULDER
Långfristiga skulder
Yngve Lindvalls Minnesfond 308 317 307 517
Summa långfristiga skulder 308 317 307 517
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 393 534 901 127
Skatteskulder 48 029 33 151
Övriga skulder 426 486 267 126
Upplupna kostn/förutb intäkter 1 940 879 1 610 348
Summa kortfristiga skulder 2 808 928 2 811 752
SUMMA SKULDER 3 117 244 3 119 269
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 466 369 10 345 126

ÅRSREDOVISNING
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Tilläggsupplysningar

Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre 
företag. 

Not 1 Väsentliga händelser 2020 2019
2020-01-01 skedde en samanläggning mellan Dalarnas Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Dalarna.
SISUs verksamhet bedrivs nu i RF-SISU Dalarna vilket gör att siffrorna inte är jämförbara mellan 2019 och 2020.

Nytt redovisningsupplägg, ny kontoplan och sammaläggning from 2020-01-01 gör att siffrorna inte är jämförbara.

Not 2 Offentligrättsliga bidrag 2020 2019
Kommunala bidrag 3 440 602 3 173 086
Statliga bidrag 12 132 192 5 764 353
Utvecklingstöd IL 0 1 754 774
Landstingsbidrag 2 250 000 2 000 000
Projektstöd Landstinget 165 281 50 000
Övriga bidrag 0 0
Summa offentligrättsliga bidrag 17 988 075 12 742 213

Not 3 Förbundets verksamhetskostnader
Dala Sports Academy Elit 947 584 1 209 333
Folkbildning 942 456 0
Kurser 199 978 0
Rörelsesatsningen i skolan 340 096 117 423
Strategi 2025 59 364 0
Inkludering - Etablering 26 405 948 322
Inkludering - Idrottssvaga områden 218 960 80 351
Inkludering - Skol IF 99 274 57 427
Lämnade bidrag 662 284 525 498
Idrottens dag 41 000 33 857
Antidoping 680 2 876
Summa: 3 538 081 2 975 087

Not 4 Medeltal anställda
Medeltal anställda 28 19

Not 5 Ej avskrivningsbara inventarier
Ing ackumulerat anskaffningsvärde 0 21 906
Årets investering 0 0
Försäljningar och utrangeringar 0 -21 906
Utg. ackumulerade anskaffningsvärden 0 0

Bokfört värde inventarier totalt 0 0

Not 6 Kortfristiga placeringar
Anskaffningsvärde 1 797 739 3 298 674
Bokfört värde 1 736 089 3 298 674
Marknadsvärde 1 752 431 4 115 308
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Tomas Ringsby Petersson, ordförande
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	 Peter	Berglund,	distriktsidrottschef

Styrelsen för
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Falun 31 mars 2021
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Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen 
för RF-SISU Dalarna för år 2020.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvi-
sande bild av förbundets finansiella ställning 
per den 31 december 2020 och av dess finan-
siella resultat för året enligt årsredovisningsla-
gen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisions-
sed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt 
denna sed beskrivs närmare i avsnitten Den 
auktoriserade revisorns ansvar samt den icke-
kvalificerade revisorns ansvar.

Vi är oberoende i förhållande till föreningen 
enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auk-
toriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat 
är tillräckliga och ändamålsenliga som grund 
för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att års-
redovisningen upprättas och att den ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen ansvarar även för den interna kon-
troll som de bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar 
styrelsen för bedömningen av föreningens för-
måga att fortsätta verksamheten. De upplyser, 
när så är tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt Interna-
tional Standards on Auditing (ISA) och god 
revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå 
en rimlig grad av säkerhet om huruvida års-
redovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. Rimlig 
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs 
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet 
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå 
på grund av oegentligheter eller fel och anses 
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i års-
redovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder 
jag professionellt omdöme och har en profes-
sionellt skeptisk inställning under hela revi-
sionen. Dessutom:
1. identifierar och bedömer jag riskerna 

för väsentliga felaktigheter i årsredovis-
ningen, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller på fel, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån 
dessa risker och inhämtar revisionsbevis 
som är tillräckliga och ändamålsenliga för 
att utgöra en grund för mina uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig 

Revisionsberättelse
ÅRSREDOVISNING
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felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som 
beror på fel, eftersom oegentligheter kan 
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig informa-
tion eller åsidosättande av intern kontroll.

2. skaffar jag mig en förståelse för den del 
av föreningens interna kontroll som har 
betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte 
för att uttala mig om effektiviteten i den 
interna kontrollen.

3. utvärderar jag lämpligheten i de redovis-
ningsprinciper som används och rimlig-
heten i styrelsens uppskattningar i redo-
visningen och tillhörande upplysningar.

4. drar jag en slutsats om lämpligheten i att 
styrelsen använder antagandet om fortsatt 
drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Jag drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor 
som avser sådana händelser eller förhål-
landen som kan leda till betydande tvivel 
om föreningens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att 
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste jag i revisionsberättelsen fästa upp-
märksamheten på upplysningarna i års-
redovisningen om den väsentliga osäker-
hetsfaktorn eller, om sådana upplysningar 
är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Mina slutsatser baseras 
på de revisionsbevis som inhämtas fram 
till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden 
göra att en förening inte längre kan fort-
sätta verksamheten.

5. utvärderar jag den övergripande pre-
sentationen, strukturen och innehållet i 
årsredovisningen, däribland upplysning-
arna, och om årsredovisningen återger 
de underliggande transaktionerna och 

händelserna på ett sätt som ger en rättvi-
sande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat 
revisionens planerade omfattning och inrikt-
ning samt tidpunkten för den. Jag måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser un-
der revisionen, däribland de betydande brister 
i den interna kontrollen som jag identifierat.

Den icke-kvalificerade revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisions-
lagen och därmed enligt god revisionssed i 
Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad 
av säkerhet om huruvida årsredovisningen har 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och om årsredovisningen ger en rättvisande 
bild av förbundets resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt  
lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi 
även utfört en revision av styrelsens förvalt-
ning för RF-SISU Dalarna för år 2020.

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar 
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räken-
skapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisions-
sed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs 
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till föreningen enligt 
god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad 
revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat 
är tillräckliga och ändamålsenliga som grund 
för vårt uttalande.

ÅRSREDOVISNING



62

professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Granskningen av förvaltningen 
grundar sig främst på revisionen av räkenska-
perna. Vilka tillkommande granskningsåtgär-
der som utförs baseras på den auktoriserade/ 
godkände revisorns professionella bedömning 
och övriga valda revisorers bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det inne-
bär att vi fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg 
och överträdelser skulle ha särskild betydelse 
för föreningens situation. Vi går igenom och 
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vid-
tagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Falun den 21 april 2021

Lisa Borgert Isaks Ola Bonde
Auktoriserad revisor Lekmannarevisor

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvalt-
ningen.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltning-
en, och därmed vårt uttalande om ansvarsfri-
het, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om 
någon styrelseledamot i något väsentligt av-
seende företagit någon åtgärd eller gjort sig 
skyldig till någon försummelse som kan för-
anleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men ingen garanti för att en revision som utförs 
enligt god revisionssed i Sverige alltid kom-
mer att upptäcka åtgärder eller försummelser 
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisions-
sed i Sverige använder den auktoriserade 
revisorn professionellt omdöme och har en 
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