
ÖVERGRIPANDE MÅL

ÅRSBERÄTTELSE 2014 • 1  

Idrottens Dag, Skellefteå

Å R S B E R ÄT T E L S E  2 019



ÅRSBERÄTTELSE 2019 • 3  

VIF I KORTHET ÅRET I KORTHET

Vad håller vi på med egentligen?

Höjdpunkter under året

FÖR ATT:

•   Utveckla idrottsverksamheten
•   Skapa förutsättningar och resurser
•   Ge service

Riksidrottsförbundets uppgift 
(2 Kap. 1 § RF:s stadgar)
RF är svensk idrotts samlande 
organisation med RF-stäm-
man som högsta beslutande 
organ. RF:s uppgift är att 
handha för idrottsrörelsens 
gemensamma angelägen-

heter, såväl nationellt som 
internationellt.

Till dessa angelägenheter hör:
•   Att företräda svensk idrott 

gentemot myndigheter, 
politiker och samhället i 
övrigt

•   Fördela statens anslag till 
idrottsrörelsen

•   Ge service och stöd till 
medlemsorganisationerna

•   Stimulera den idrottsliga 
utvecklingen och  
kunskapsutvecklingen i 
medlemsorganisationerna

•   Samordna arbetet kring 
idrottsrörelsens  
värdegrundsfrågor

•   Samordna idrottsrörelsens 
internationella arbete

•   Bevara det idrottshistoriska 
arvet

Succén fortsätter för Fritidsbanken
Under 2019 gjordes 46 000 utlån, att jämföra med totalsiffran  
259 000 för alla 94 Fritidsbanker i Sverige. Det betyder att hela  
18 procent av utlånen i Sverige sker i Umeå! 2019 har Fritidsbanken 
Umeå även satsat ordentligt på att synas utanför butiken på Ålid-
hem. Sammanlagt har de vistats på andra ställen än butiken vid  
147 tillfällen under året, vilket alltså gett utdelning.
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RF:S ROLL OCH UPPGIFT:

•   Stödja
•   Företräda
•   Leda

Fyllnadsmassor skapar rörelseglädje
Projektet Rörelsesatsning i skolan fortsätter. Under året har både Mariehem- 
och Östra Ersbodaskolan fått sina skolgårdar samt korridorer rörelseberikade. 
För att riktigt få det roligt, snyggt och nyttja alla ytor har två kreativa arkitekter 
ritat upp och skapat ytorna. Av en tråkig yta kan man göra roliga saker. Det blir 
så mycket mer tilltalande med färg än med grå asfalt. I samarbete med Skanska 
har vi även tagit dit fyllnadsmassor av sten där barnen kan hoppa och klättra.

STRATEGI 2025

Vi bryter ner målen inom Strategi 2025 till sex utvecklingsresor:
• Jämställdhet för en framgångsrik idrott
• Den moderna föreningen engagerar
• Idrott gör Västerbotten starkare
• Ett stärkt ledarskap
• Ny syn på träning och tävling
• En inkluderande idrott för alla

Västerbottens Idrottsförbund är en del av Riksidrottsförbundet och är en mångfacetterad organisation. 
Vi tar hjälp av våra stadgar för att förklara vad vi gör, och varför vi gör det:

”Svensk idrott vill att fler ska hålla på längre och att det ska 
vara naturligt att idrotta i en förening oavsett ålder eller 
ambitionsnivå. Människor ska inte vara hänvisade till egen 
motion eller privata alternativ för att träna, utan ska kunna 
idrotta inom svensk idrott hela livet om de så vill.” (Ur 
strategiskt dokument antaget på RF-stämman i maj 2015)

Idrottsrörelsen har tagit ett gemansamt avstamp för att säkerställa att vi är rele-
vanta även 2025. De olika idrotterna har gått ihop för att utmana bilden av hur det 
ska vara att idrotta i en förening och i samma veva staka ut vägen för framtiden. 
Vi har enats om en gemensam vision, Strategi 2025, och hur vägen dit ser ut.
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Den moderna  
föreningen engagerar

Ett stärkt 
 ledarskap

ÅRSBOLLEN 2019

Ny syn på
träning och tävling

En inkluderande
idrott för alla  

Jämställdhet för 
 en framgångsrik 

idrott
Idrott gör  

Västerbotten 
starkare

Imponerande resultat för 
Sportup North
Under året har vårt affärsutvecklingsprojekt, Sportup North 
avslutasts. Projektet har under tre år jobbat för att stärka 
och utveckla en jämställd sportnäring i Västerbotten. När 
resultaten summeras finns mycket som visar på idrotten 
som en viktig tillväxtmotor i samhället.
 Under projekttiden deltog hela 60 företag och könsför-
delningen bland entreprenörerna var 40/60. Jämställdhets-
fokuset har funnits med under hela projektperioden och 
under det sista året valde de att göra en riktad satsning 
mot kvinnliga sportföretagare, Mentorsboosten, vilken gav 
ytterligare effekt.

IPLC – stor internationell 
konferens om Physical 
Literacy i Umeå
10-14 september hölls Interna-
tional Physical Literacy Confer-
ence (IPLC) för första gången i 
Europa. 241 deltagare från 21 
länder deltog och delade med 
sig kunskaper och erfarenheter 
om rörelserikedom.
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LEDARE

Adjö VIF och SISU – välkommen RF-SISU Västerbotten!
2019 har vi fortsatt haft fokus på Physical 
Literacy. Det har genomsyrat vår verksamhet 
i både Västerbottens Idrottsförbund och SISU 
Idrottsutbildarna. Kunskap och engagemang 
har lyfts fram i flera olika sammanhang och 
blivit en medveten satsning, inte enbart inom 
idrotten. Samhällsplanering, skolverksamhet 
och forskning har på olika sätt medverkat till 
att rörelserikedom fått ett genombrott och 
blivit mer än en fråga om idrott. På många 
ställen i länet där det råder samsyn och 
förståelse för vikten av rörelserikedom, där 
har utvecklingen gått snabbt och nått allmän-
heten brett. 
 I centrum för vår verksamhet finns länets 
alla föreningar och deras behov. Förenin-
garnas fantastiska ledare är vitala för att 
idrottens gemensamma mål ska nås. Ett stort 
och varmt tack till alla ni ideella ledare som 
engagerat er och medverkat i idrotten under 
året. Det är i föreningen och i ledarskapet 
som grunden läggs för att varje individ som 
är aktiv i idrotten ska kunna bli sitt bästa jag 
och utöva idrott på den nivå som inspirerar 
och utvecklar den egna fysiska förmågan 
så att idrott och fysisk aktivitet följer med i 
vardagen hela livet. 

En positiv upplevelse för barn och unga
Det är ett förhållningssätt som med kompe-
tenta ledare mycket väl kan gå hand i hand 
med att idrott utvecklas på elitnivå, för det 
vill vi ju också. Elitsatsningar får dock aldrig 
ske på bekostnad av vårt, och idrottens, 
uppdrag att ge barn och unga en positiv up-
plevelse av sitt idrottande. På så sätt behåller 
vi ungdomarna längre i verksamheten där 
de idrottar och återfinns i ledarroller, som 
domare eller funktionär för att själva ge an-
dras barn den positiva upplevelse man själv 
erfarit. Det är så vi lägger en gemensam stabil 
grund för ett hälsosamt liv. 

Ekonomiska utmaningar
En samhällsutmaning är kommunernas 
ansträngda ekonomiska situation. Statis-
tiskt idrottar färre barn och unga i fattigare 
kommuner och i landsbygdskommuner. Vi i 
styrelsen medverkar aktivt i mötet med kom-
munerna, med politiker och tjänstemän, för 

att söka samverkanslösningar och möjligheter 
att göra vad vi kan för att idrotten fortsatt ska 
vara en viktig aktör i hela länet, från fjäll till 
kust. 
 SVT har gjort en kartläggning av aktivi-
tetsnivån hos barn och unga, 7-20 år. Väster-
botten ligger i topp. Detta gör mig oerhört 
stolt som ordförande och det sporrar oss i 
styrelsen att fortsätta försöka ge föreningarna 
de bästa förutsättningarna. Men vi har några 
kommuner i Västerbotten som har oroande 
siffror och länet följer tyvärr också trenden 
att ungdomars idrottande minskar. Det finns 
också orosmoln i flera av länets kommuner 
där vital verksamhet riskerar försvinna till 

följd av kommunernas besparingar. Så vårt 
uppdrag är på inget sätt slutfört. 

Succé för Fritidsbanken i Umeå
Fritidsbanken i Umeå har verkligen blivit en 
dundersuccé. I en för verksamheten perfekt 
lokal, en oerhört lyckosam personalrekryter-
ing och givmilda umebor. 46 000 utlån av 
idrotts- och friluftsutrustning sedan starten 
är en mäktig siffra och betyder att umebor-
na, barn och vuxna, vid 46 000 tillfällen fått 
möjlighet att utöva idrott och aktiviteter. Det 
betyder också att utrustningen fått ett längre 
liv och ett mer hållbart nyttjande. Alla tjänar 
på återbruk. Detta uppmärksammades av 
Umeå kommunfullmäktige som tilldelade 
Fritidsbanken kommunens Miljöpris 2019. 
 Vi jobbar aktivt med att etablera fler 
Fritidsbanker i länet genom att visa väg för 
fler kommuner att se den långsiktigt hållbara 
nyttan för medborgarna att hitta sin egen väg 
till att pröva nya idrotter och ny spännande 
rörelse hela livet. 

Jämställdhet och demokrati
Jubileumsåret 2019 uppmärksammades 25 
år av jämställdhet och 100 år av demokrati. 
Inkludering och idrott i förening är två av 
våra viktigaste horisontella mål i idrotts-
rörelsen. Den ideella och idéburna sektorns 
möjligheter att aktivt skola barn och unga i 
demokratiskt sätt att utöva idrott i sin fören-
ing ligger i linje med Strategi 2025 och våra 
gemensamma utvecklingsresor så även vi har 
haft all anledning att fira i år.  
 Vi känner stolthet över de framsteg som 
gjorts, men är inte nöjda. Idrottsrörelsen 
ser en utveckling till en mer jämställd idrott 
men fortfarande är det långt kvar innan vi är 
framme vid målet – att kvinnor och män ska 
ha samma makt att forma idrotten och sitt 
deltagande i idrottsrörelsen. 

Unga i styrelsen
Vid Mötesplats Lycksele utsågs Årets idrotts-
förening 2019. De fick priset just för att de 
under många år målmedvetet jobbat med att 
introducera och inkludera ungdomar i  
styrelsearbetet och inkludera medlemmarna i 
planeringen och genomförandet av förenin-
gens aktiviteter. Tannbergsskolans IF  
engagerar och utbildar morgondagens  
förtroendevalda att själva ta ansvar för sin 
förening och sin verksamhet. 
 Vi fick in många oerhört goda exempel på 
föreningar som gjort sig förtjänta av ut-
märkelsen och uppmärksamheten. Samtliga 
nominerade 2019 kunde mycket väl vunnit. 
Kanske återser vi några av dessa under 2020 
då vi återigen ska lyfta fram goda exempel i 
vår verksamhet. 
 Slutligen skulle jag vilja lyfta fram och tacka 
vår fantastiska personal. Ni är dedikerade 
och lojala de mål och behov som styr vår 
verksamhet och vi i styrelsen känner stort 
förtroende för det ni uträttar i vardagen. Er 
lokala närvaro är vital för att förstå att både 
uppskatta och utmana lokala variationer i 
vårt stora län. 

Åsa Ögren
Ordförande RF-SISU Västerbotten

Föreningarnas fantastiska 
ledare är vitala för att 
idrottens gemensamma mål 
ska nås

2019, ett på många sätt fantastiskt verksamhetsår, ska nu läggas till handlin-
garna. Vårt sista som två separata organisationer. Från och med årsstämman 
är vi RF-SISU Västerbotten. 
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Ett starkt idrottslän 
– från fjäll till kust

6 • ÅRSBERÄTTELSE 2019

Vårt län är rikt på föreningsliv och är dess-
utom ett starkt folkbildningslän. Förutsätt- 
ningarna för ett aktivt föreningsliv varierar 
dock väldigt mycket. I stora delar av vårt län 
är effekterna av urbaniseringen kännbara, 
vilket kan skapa utmaningar att upprätthålla 
ett levande föreningsliv med brett utbud av 
aktiviteter, och idrotter för flera smakriktnin-
gar. Samtidigt är just en levande Idrott med 
en stor mångfald av aktiviteter det som – 
tillsammans med annat föreningsliv  
– i stor utsträckning kan bidra till att hålla liv 
i bygden, som bidrar till att skapa attraktiva, 
hållbara och livskraftiga samhällen. Årets 
idrottsförening 2018 – Rödåbygdens IK – är 
ett verkligt lysande exempel på detta. En 
förening med energi, idéer och mod som 
bidrar till sin byggd på så många sätt.
 
Storstadens utmaningar
I våra kuststäder finns å andra sidan en del av 
storstadens utmaningar såsom socioekonom-
iska klyftor, en svagare känsla för bygden som 
ibland gör det mer utmanande att rekrytera 
ideellt ledarskap, anläggningsbrist och stora 
barnkullar. Här behövs en idrott som i än 
större utsträckning kan motverka utanförskap 
genom att arbeta inkluderande, hålla nere 
kostnaderna och anpassa verksamheten till 
nya målgrupper. Här behövs också ett mer 
aktivt arbete med anläggningsutveckling. 
Just anläggningsfrågan har sedan valåret fått 
särskilt fokus, som del av vår intressepolitiska 
plan. Det handlar dels om att säkerställa att 
idrott och rörelse får plats och inte glöms 
bort i städer/stadsdelar som växer men 
också om att säkerställa att anläggningar på 
landsbygden underhålls på ett bra sätt. I båda 
fallen handlar det om att det behöver finnas 

en adekvat planering som bygger på en stark 
och aktiv samverkan mellan kommuner och 
föreningsliv. Här ser vi gärna en ökad samver-
kan med länets föreningar under kommande 
år så att vi som en enad idrottsrörelse kan 
lyfta fram lokala behov.
 Fjäll till kust finns med som ett horisontellt 
kriterium i all verksamhet, från strukturfonds- 
projektet Sportup North till vårt ekonomiska 
stöd inom Idrottslyftet och vår fördelning 
av etableringsmedel. Vi arbetar aktivt med 
länets två aktiva LEADER-områden, Lappland 
2020 och Skellefteå älvdal, för att stärka 
idrottens röst. I Leader Lappland har vi också 
representation i LAG-gruppen (styrelsen).
 
Plats i rådet
Under året har vi tagit plats i Umeå kommuns 
Landsbygdsutvecklingsråd; både i kraft av vår 
egen organisation och i företrädauppdraget, 
men vi fick också möjligheten att nominera 
företrädare för lokala föreningar. Just nu 
finns två föreningar representerade i rådet; 
från Rödå och från Stöcke. Under 2019 har vi 
startat upp förarbetet för satsningen Fokus 
landsbygd. En mindre grupp medarbetare 
har definierat målgrupper, identifierat miljöer 
med potential och arbetat fram ett antal 
case för vårt arbete. Under 2020 växlar vi in 
alla konsulenter för att få ännu bättre tryck i 
arbetet.
  Under 2019 har vi också bidragit till att 
definiera om begreppet Idrottssvaga om-
råden, från att endast omfatta förortsmiljöer 
till att också omfatta landsbygd och glesbygd, 
vilket kommer att märkas från 2020 då vi får 
extra finansiering för arbetet i några av dessa 
miljöer.

En utgångspunkt specifikt för Västerbottensdistriktet är viljan att arbeta för det  
sammanhållna idrottslänet, från fjäll till kust, och för att säkerställa att alla delar av länet 
engageras och synliggörs. 

Vårt län är rikt på  
föreningsliv och är  
dessutom ett starkt  
folkbildningslän.
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Från 2020 är Västerbottens Idrottsförbund 
och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten en 
sammanlagd organisation som ska jobba 
samlat med våra sex huvuduppdrag. Under 
2019 har vi lagt en del krut på att förbereda 
detta administrativt och kommunikativt. 
Verksamhetsmässigt är det dock en liten 
förändring, lite nytt under solen. Vi jobbar 
redan så, där en konsulent på SISU förväntas 
bära idrottsförbundets uppdrag och där en 
kommunikatör på idrottsförbundet förväntas 
bidra till SISU:s uppdrag. Effekten av detta blir 
ännu tydligare i den lilla lokalmiljön.  
Vi ser det på Ålidhem i Umeå där projektet 
Ålidhem äger löpt tillsammans med bild-
ningsverksamhet i föreningar, ledarutbild-
ning, rörelsesatsning i skolan och Fritidsbank-
en, där allt verkar för att göra Ålidhem till en 
rörelserik stadsdel. Samma ser vi på Anders- 
torp där vi riktade satsning i föreningen IFK 
Anderstorp redan efter två år ger fantastiska 
resultat på hur många barn och unga som 
möter idrott och aktivitet. Vi har många ex-
empel där uppdragen går hand i hand, där de 
förstärker varandra och där de bidrar till en 
bättre helhet. Sedan 2011 har dotterbolaget 
Idrottsservice också bidragit till denna helhet, 
först och främst inom området ekonomi och 
administration, där vi för varje år tar steg i 
en positiv riktning. Idrottsservice avslutade 

2019 med 84 kunder och har även utökat sina 
tjänster till flera av sina befintliga föreningar. 
Bolaget gjorde cirka 65 bokslut under året 
och administrerar ungefär 210 löner och  
400-500 arvoden varje månad. Nettoomsätt- 
ningen kom 2019 upp till över 3 miljoner kr.
 
Fritidsbanken
Fritidsbanken, med Idrottservice som huvud- 
man, har under 2019 verkligen haft två 
ansikten. Samtidigt som det är fullständig 
succé i Umeå, den Fritidsbank i landet (av 96) 
som med god marginal har mest utlån har vi 
under året lagt ner Fritidsbanken i Skellefteå. 
Trots idogt förankringsarbete och trots att 
vi efter några om och men lyckats hitta en 
lokallösning som känns mycket attraktiv får vi 
inte med oss Skellefteå kommun på en rimlig 
finansiering. Det känns mycket nedslående 
att allt arbete vi lagt ner inte fått möjlighet att 
bära frukt. Vi får försöka glädja oss åt Umeås 
lyckade exempel samt verka för att det star-
tas fler Fritidsbanker i länet. Deras positiva 
effekter är oomstridda, vilket en stor ut-
värdering från RISE visat under 2019. Via ett 
samarbete med Parasport Västerbotten har vi 
i Umeå under året även fått in utrustning för 
parasport till utlåning. Denna följer numera 
också med på alla uppsökande lov- och helg- 
aktiviteter som Fritidsbanken är ute på.

Internationell konferens
Det som verkligen definierar 2019 mer än 
annat är International Physical Literacy Confer-
ence (IPLC) som genomfördes i Umeå under 
september månad. Det är första gången kon-
ferensen kommer till Europa. Vi summerar fler 
än 200 deltagare från fler än 20 länder med de 
främsta forskarna på rörelserikedom i spetsen. 
Mycket imponerande. Umeå och Västerbotten 
befäster positionen som längst fram i landet 
på ämnet, kanske i Europa? Under paraplyet 
Change the Game har vi samlat en lång rad 
aktörer från alla sektorer. Det gör också att 
vi fått extra bra tryck i vår rörelsesatsning, där  
vi under året tagit steget från Umeå  
(och Ersboda, Mariehem och Ålidhem) till 
Skellefteå. I slutet av konferensen lämnade vi 
över stafettpinnen till nästa arrangör  
New York.

Projektavslut
2019 har också markerat en rad avslut. Vi 
har slutfört projektet SINUS, som genom-
förs i samverkan med Svemo. Vi har slutfört 
projektet Ålidhem äger, där vi bland annat 
samverkat med Studiefrämjandet som drivit 
ett systerprojekt med inriktning på kultur. 
Framför allt har vi avslutat EU-projektet 
Sportup North, som vi drivit i två omgångar 
i mer än fyra och ett halvt år. Resultaten 

Styrkan sitter i det samlade  
uppdraget, i hängrännorna

LEDARELEDARE

med projektet är mycket goda. Vi överträffar 
satta mål inom alla områden och har lämnat 
avtryck i många företag. Projektet har varit 
en del av konceptet SportRegion Västerbot-
ten, som vi drivit sedan 2010. Andra delar i 
detta koncept är Elitmiljö Västerbotten och 
en evenemangssatsning i länet. Vi har dock 
inte uppnått en rimlig finansieringsnivå för 
någon av dessa satsningar än. Vi fortsätter att 
arbeta med frågan. Vi upplever att det finns 
en tydlig efterfrågan från flera håll, något 
som också blev tydligt i den workshop som 
genomfördes i november.

Tufft ekonomiskt läge
Vi får många signaler om det ekonomiska 
läget i våra kommuner blir allt tuffare och att 
det blir allt mer utmanande att bekosta det 
som inte är lagstadgat. För oss innebär det 
två saker. Vi behöver – tillsammans med den 
lokala idrotten – arbeta ännu hårdare  
för att kommuner fortsatt ska satsa på  
idrotten, att tydliggöra hur viktig idrotten 
är för samhällsbygget, kanske speciellt 
under tuffa tider. Med krympande, åldrande 
befolkningar blir satsningar på attraktiva 
livsmiljöer och livskvalitet, för både ung och 
gammal, ännu viktigare. Samtidigt behöver 
vi rusta föreningar för en annan morgondag. 
Det kan dels handla om att stärka föreningar-

nas förmåga till intäkter och finansiering. Här 
spelar evenemang (fler, bättre, mer lönsam-
ma) en viktig roll. Det kan också handla om att 
rustas för att kunna ta ett större ansvar i till 
exempel drift av idrottsanläggningar, något vi 
tror kommer att bli en allt mer aktuell fråga.
 
Nya stödsystem
På RF-stämman fattades en lång rad viktiga 
beslut som nya anslutningsformer, som både 
avser att öppna upp rörelsen för nya trender 
och fenomen och samtidigt bidra till starkare 
förbund. På stämman fattades det också 
beslut om helt nya stödsystem; ett helt nytt 
sätt att fördela de drygt 2 miljarder kronor 
som idrottsrörelsen varje år får av staten. 
Stödformerna är numera tydligare incitament 
till utveckling mot målen i strategi 2025. 
För vår del innebär det att vi har en bättre 
täckning i fasta medel till våra basuppdrag. Vi 
är fortfarande underfinansierade, men det är 
mindre nu än tidigare. Det är tur, med tanke 
på att det regionala anslaget haft mycket 
dålig utveckling de senaste 25 åren.
 
Det är en ynnest att få leda den här organisa-
tionen. Vi har fantastisk personal som trivs, 
en kompetent och engagerad styrelse och 
en lång rad partners som vill samarbeta med 
oss. Det gör mig både tacksam och ödmjuk.

International Physical Literacy Conference (IPLC) Fritidsbanken Rörelsesatsning i skolan. Sportup North.

Niclas Bromark,  
länsidrottschef         



Outdoor against Cancer: my goal (OaC) 
är ett EU-finansierat Erasmus+ Sport- 
projekt som i Sverige drivs av Region 
Västerbotten, Umeå universitet och 
Västerbottens Idrottsförbund.
 OaC:s syfte är att öka medvetenheten 
om vikten av hälsofrämjande fysisk  
aktivitet både för att förebygga cancer 
och för att förbättra prognosen för de 
som redan drabbats av cancer.
 Under hösten 2019 anordnades en 
Walk of hope i samverkan med Barn-
cancerfonden, som lockade deltagare 
att vandra från IKSU till Nydalasjön, och 
avsluta med en gemensam fika.

10 • ÅRSBERÄTTELSE 201910 • ÅRSBERÄTTELSE 2019

Projekt och särskilda satsningar

Foto: Marina Nordstedt, FriskaLiv

IPLC Europe – stor internationell konferens  
om Physical Literacy i Umeå
10-14 september hölls International Physical Literacy Conference (IPLC) för första gången i Europa. 
241 deltagare från 21 länder deltog och delade med sig kunskaper och erfarenheter om rörelserikedom.

Idrottsservice praktiska tjänster
  

Idrottsservice har under 2019 äntligen startat upp en helt ny verksamhet – Praktiska  
tjänster. Arbetet inleddes med att göra en enkätundersökning bland våra föreningar där vi 
undersökte vilket intresse som fanns för våra tjänster. I februari startade vi upp med våra 
två första avtal. Vi lär oss hela tiden av den nya verksamheten och jobbar för att få fler 
uppdrag under 2020.  

Projektet Sportup North avslutas  
med imponerande resultat
Under året har vårt affärsutvecklingsprojekt, Sportup North avslutasts. Projektet har under tre 
år jobbat för att stärka och utveckla en jämställd sportnäring i Västerbotten, och när resul-
taten summeras finns mycket som visar på idrotten som en viktig tillväxtmotor i samhället.

Att idrotten bidrar till många positiva effekter 
i samhället står för de flesta klart. Men  
att idrotten även är en viktig tillväxt- 
motor glöms ibland bort. När resultaten från 
Sportup North summeras finns mycket som 
visar just på att idrotten även har en viktig 
roll för tillväxten i samhället. Projektet har 
bland annat bidragit till att stärka kvinnliga 
företagare, skapat nya heltidstjänster, gjort 
verklighet av produkt- och tjänsteidéer och 
hjälpt bolag att öka sin omsättning och nå ut 
till nya marknader.

Många deltagare och jämn könsfördelning
Projektledaren Emma Pantze är den person 
som följt projektet allra närmast. I hård 
konkurrens av många positiva effekter av 
projektet lyfter hon särskilt fram en stolthet 

över det stora antal företag som deltagit och 
det starka jämställdhetsfokuset som projek-
tet haft.
 – Vi hade hela 60 deltagande företag och 
könsfördelningen bland entreprenörerna var 
40/60. Jämställdhetsfokuset har funnits med 
under hela projektperioden och under det 
sista året valde vi att göra en riktad satsning 
mot kvinnliga sportföretagare – Mentors-
boosten – vilken gav ytterligare effekt. Det 
känns såklart superhäftigt att vi under dessa 
år kunnat stötta så många sportföretagare 
och det är fantastiskt att höra företagare 
vittna om hur stor skillnad vårt stöd gjort. Jag 
är så stolt och nöjd över det projektet har 
levererat. Vi har på allvar lyckats göra skillnad 
för väldigt många små företag.

Konferensen genomfördes som en del av 
årets Change the Game  i Umeå. Några av 
världens ledande forskare inom Physical  

Literacy – rörelserikedom/rörelseförståelse 
på svenska deltog, med mängder av 
goda exempel, innovativa strategier och 

avancerad forskning, men även med praktiska 
exempel som går att tillämpa omedelbart. 
 

Inom ekonomi och administration har vi 
fortsatt att öka kundbasen. Vi avslutade 2019 
med 84 kunder och har även utökat våra 
tjänster till flera av våra befintliga fören- 
ingar. Vi har under 2019 skrivit 25 offerter 
och upplever även att vi får fler förfrågningar 
än tidigare år. Vi gjorde cirka 65 bokslut un-
der året och administrerar ungefär 210 löner 
och cirka 400-500 arvoden varje månad.  
  
Nya i styrelsen 
Styrelsen för Idrottsservice har under 
hösten gjort en nystart med en till hälften 
ny styrelse. Våra tillskott, Peter Eklund och 
Christine Rosenkrantz känns riktigt viktiga för 
den fortsatta utvecklingen av företaget. En ny 
strategisk plan och verksamhetsplanering för 
kommande tre år är genomarbetad, både i 
styrelsen och med hela personalen. 
  
Utveckling 
Vi genomför för närvarande två olika ut-
vecklingsinsatser i projektet ASF akademi. 

En ledarskapsutbildning samt en kompeten-
sutveckling kring kvalitetssäkring av arbet-
sträning. Detta tror vi har stor betydelse i vårt 
utvecklingsarbete som arbetstintegrerande 
socialt företag. Under 2019 har vi även blivit 
godkända i en upphandling med Arbets- 
förmedlingen angående arbetstränings-  
platser. Tyvärr är ännu inget avtal skrivet, då 
upphandlingen blivit överklagad i andra delar 
av Sverige. 
 Vi jobbar dessutom vidare med vårt 
kvalitetsarbete, där fler och fler arbetssätt 
och rutiner dokumenteras och implement-
eras i personalgruppen. I slutet av året fick 
en i personalen ett särskilt uppdrag för detta 
som fortsätter under 2020. Vi lanserade en 
ny webb på idrottsservice.com i början på 
året, med den nya profilen som togs fram i 
slutet på 2018. Vi försöker hålla den så enkel 
som möjligt, men med tydlighet kring vad vi 
erbjuder, hur man gör en offertförfrågan eller 
hur man kommer i kontakt med oss. 

Ålidhem äger går i mål 
efter tre år 
Ålidhem äger har under tre års tid 
arbetat för att fler ska få ta del av 
och forma  kulturen  på  sina  egna  
villkor. Uppdraget har varit att nå och 
tillgängliggöra kulturen till dem som 
inte syns i statistiken i förenings- eller 
kulturlivet, med särskilt fokus på boende 
i bostadsområdet, samt barn och unga. 
 Bland annat har det återkommande 
hållits en öppen verksamhet på 
söndagar. Mötesplatsen har fyllts med  
unga i området som gjort allt från att  
baka och laga mat till att spela spel och 
diskutera politik. I övrigt har det varit 
en mängd aktiviteter av olika slag, som 
drop-in fotboll och poesiskrivande.
 Några av framgångsfaktorerna:
•  Gemensamma mål och samordning 

behövs för att samla kraft från olika  
aktörer. Aktiviteter är en framgångs-
faktor.

•  Lyssna på målgruppens behov och  
önskemål. Det tar tid och resurser att  
bygga förtroende där förtroendet inte  
finns.

•  Erkänn ojämlikheter i samhället. Ta 
känslan av diskriminering på allvar.

•  Skapa positiva bilder av området och  
dem som bor där genom att lyfta fram 
allt positivt som sker.

•  Omfördela resurser så att fler nås av 
kultur- och föreningsstöd.

•  Se över sociala skyddsnät om målet är 
att bygga social hållbarhet.

Outdoor against Cancer
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Jämställdhet för en framgångsrik idrott
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Locker Room Talk är en samtalsserie på 
åtta tillfällen som vänder sig till pojkar 
i åldern 10-14 år. Precis som namnet 
antyder samlas pojkarna i omkläd-
ningsrummet och får med en utbildad 
mötesledare prata om jämställdhet och 
schyssta attityder i ett förebyggande 
syfte. Under 2018 genomfördes ett 
pilotprojekt i vilket sex killgrupper från 
föreningar i länet deltog i. Mottagan-
det var väldigt positivt och under 2019 
beslutades därför att fortsätta samarbe-
tet. Vi förväntar oss att vara igång med 
samarbetet med full kraft under 2020. 

Locker Room Talk – 
beslut om fortsättning
 

Gender Equality Toolkit för generation Z 
(GETZ) projektet är ett samarbete mellan 
University Sports Schools i Worcester, 
Amsterdam, Bryssel, Molde, den Kroa-
tiska olympiska kommittén, European 
University Sports Association (EUSA) och 
Västerbottens Idrottsförbund. Under 2019 
utvecklades, levererades och utvärderades 
en onlinekurs som är öppen för alla 
(MOOC), och som syftar till att utbilda 
Generation Z i frågor som rör jämställdhet 
och lika möjligheter inom idrott.
 Bland annat genomfördes föreläsningar 
på IPLC i Umeå, där deltagare från alla 
projektländer fanns representerade.

GETZ utbildar  
generation Z om 
jämställdhet

ingress ingress ingress

MÅL & UTFALL 
26 % av föreningarna i länet har minst 40 % av respektive kön i styrelsen  
(Jmf 2018: 30 %. Mål: 75 %)

2025 har vi en jämställd idrott. Idrotts-
rörelsen ser en jämställd verksamhet 
som en förutsättning för, och ett tecken 
på, en framgångsrik idrott.

Skellefteå Pride, med Anton Hysén
 

Nätverket startades upp i början av 2019 av 
föreningen Sävar IK i samarbete med SISU. 
Allt eftersom året har gått har fler förenin-
gar anslutit sig till detta. Under hösten 
gick även Umeå kommun med då de vill se 
över sitt arbete med allt från halltider till 
bidragsfördelning. Nätverket har nu vuxit och 
föreningarna turas om att hålla i värdskapet 
och att sätta agendan. Syftet med nätverket 
är att tillsammans utveckla arbetet kring en 
jämställd sponsring samt väcka tankar och 
insikter både hos föreningar, kommun och 
andra branscher. 
 

Tematräffar #timeout  
Vi håller ut! 2017 skrev 2 290 kvinnor 
under #timeout, idrottens metooup-
prop. Vi fick ta del av vittnesmål som 
handlade om trakasserier, övergrepp 
och rena våldtäkter. Mörkertalet är san-
nolikt stort och långt fler inom idrotten 
har blivit utsatta. Med tematräffarna vill 
vi att berättelserna aldrig ska tystna. För 
många är de dessvärre en verklighet.  
  Träffarna är ett av flera sätt på vilket 
vi arbetar för att motverka trakasserier 
och övergrepp.  

Vårt syfte med föreläsningen var att starta 
en process hos föreningar för att verka för en 
mer inkluderande idrottsmiljö där alla känner 
sig välkomna. Vi fick också höra om Kiruna 
IF:s arbete med en inkluderande idrottsmiljö 
och den stora uppmärksamheten i media när 

föreningen valde att spela i regnbågsfärgade 
matchtröjor. I panelsamtalet deltog, förutom 
Anton Hysén, representanter från Skellefteå 
FF, Skellefteå AIK, Röbäcks IF, RFSL Skellefteå, 
Kiruna IF och VIF/SISU. Samtalsledare var 
Mikke Ejrevi. 

Skellefteå AIK Hockey 
snackar om det
  

Plats för anteckningar av saker som kommer upp under träffarna:

Lag/grupp

FÖRENINGENS 
VÄRDERINGAR

«

«

«

«

Vad är ett ok beteende? Vad är INTE ett ok beteende?

- Hur vill vi vara mot varandra? Fyll i pratbubblorna.

GRUPPENS SPELREGLER

En värdering  är en 

är värdefullt och positivt, 
men också om vad som 
är negativt. 

En gemensam värdegrund 
är de värderingar som 
föreningen beslutat ska 

..OCH VAD BETYDER 
DESSA FÖR OSS?

«

«

«

«

2   ddni.9102_2A_kcanSr̈oF_nettordien̊akS 2019-03-14   11:13

           

TIPS PÅ VÄGEN
Till dig som är aktiv

Hälsa på alla i laget/träningsgruppen när 
du kommer till träningen!

Fundera på om och när dina ordval och 
”skämt” skulle kunna såra andra. Vad kan 
du säga och göra istället?

Var positiv, peppa och beröm andra 
– det kommer att göra skillnad!

Till dig som är ledare
Fundera på vilka beteenden som du kan
förstärka hos dig själv och dina aktiva!

Vilka beteenden bör du ifrågasätta 
och förändra?

SNACKA
OM DET

SNACKAOM DETHANDLEDNING

Skellefteå AIK Hockey tog under året ytterlig-
are steg i sitt strategiska jämställdhetsarbete. 
Alla lag i föreningen upp till 14 år har arbetat 
med materialet “Snacka om det”.  Materialet 
tar upp frågor kring jämställdhet, machokul-
tur och trygga idrottsmiljöer. Givetvis är det 
särskilt anpassat för lagens unga ålder.

Nätverk för jämställd 
sponsring

Under Skellefteå Pride i mitten av februari bjöd VIF in föreningar och allmänheten till 
föreläsning och panelsamtal där vi bland annat fick ta del av Anton Hyséns resa som  
homosexuell och fotbollsspelare på elitnivå. 

Engagerande panelsamtal om  
maskulinitet och idrott
 

Samtalet leddes av Ida Östensson och i panel-
en satt Egal Saleman, lagkapten i Umeå BSKT, 
Tor Troéng, MMA-profil, Erik Nyström, box-
ningstränare och föreläsare och Ola Svensson, 
idrottskonsulent och sakkunnig i inkludering 
Västerbottens Idrottsförbund. Det blev ett 
modigt, sårbart och personligt samtal om 
jargong, psykisk ohälsa, förebilder, jämlikhet, 
kroppsideal och motivationen att fortsätta 
med sin idrott. Det blev också ett samtal om 

vägen framåt, hur vi skapar en idrott som inte 
tvingar människor att rymmas inom en tajt 
ram, utan hur vi kan luckra på ramarna så fler 
kan vara med och trivas.

Lapp på luckan
Samtalet drog fullt hus och fyllde salens 
100 platser. De som inte fick plats satt i 
anslutande rum och lyssnade till ljudet.

I höstas deltog vi i panelsamtalet Maskulinitet & Idrott som arrangerades av Kvinnohistoriska 
muséet i samband med utsällningen Schyssta killar – Vad är en schysst kille egentligen? 
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Den moderna föreningen engagerar

Vid Mötesplats Lycksele prisades för 
femte gången Årets Idrottsförening i 
Västerbotten. Denna gång utsågs Tann-
bergsskolans IF, med motiveringen:  
Tannbergsskolans IF förkroppsligar 
föreningsdemokrati. TIF engagerar och  
utbildar ungdomar i föreningskunskap 
och ger medlemmarna möjlighet 

att själva forma föreningen och dess 
idrotter. Tannbergsskolans IF skapar 
morgondagens förtroendevalda 
och föreningens sätt att jobba med 
inkludering och delaktighet berikar 
både individen, föreningen och det 
omgivande samhället.

Tannbergsskolans IF - årets Idrottsförening i Västerbotten 

MÅL &
UTFALL

Idrottservice har under 2019 84 fasta kunder (2018: 79) och gjort  
65 bokslut (2018: 62). 

20 % av ordföranden och 11 % av ledare har kännedom om VIF och 
SISU:s stöd för rekrytering (Mål: 40 % respektive 30 % till 2019) 

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.

Utbilda föreningarna. Vi har under 2019 
anordnat ett antal utbildningar för våra 
föreningar och förbund. Vi genomförde en 
workshop med cirka 30 deltagare där mål-
gruppen var kanslianställda för att ge dem en 
bild kring kommunikation i föreningen. Under 
september genomförde vi en utbildning för 
föreningarna kring hur en kommunikations-
plan underlättar föreningarnas arbete med 
kommunikation. Utbildningen gavs i Umeå 
men även via videolänk till övriga Västerbot-
tens föreningar som anmält intresse. För att 
öka intresset och engagemanget för en fören-
ings digitala kommunikation på sociala medier 
bjöd vi in kommunikationsbyrån Henson som 
fick möjligheten att ge föreningarna alla sina 
tips för att öka engagemanget. Det var en väl-

besökt tillställning med cirka 60 deltagare och 
föreningarna fick många bra tips med sig hem. 
Utbildningen genomfördes fysiskt i Skellefteå 
och via videolänk i Umeå och Lycksele. Under 
2019 har vi även skickat ut en enkät till alla 
idrottsföreningar i Västerbotten med syftet att 
kartlägga föreningarnas digitala vardag och 
hur vi på bästa sätt kan erbjuda dem stöd i 
deras digitala utveckling.
 
Digitala utbildningar. För att öka till-
gängligheten på våra utbildningar och nå så 
många föreningar som möjligt har vi testat 
att erbjuda vissa utbildningar digitalt, som 
då går att ta del av på distans. Under året har 
vi genomfört ett mindre antal sådana och 
responsen har varit väldigt positiv – det är 

något vi kommer att fortsätta att utveckla för 
att genomföra i bredare skara.  
 
Processarbete i föreningarna. Under året har 
vi påbörjat arbetet med att hjälpa förenin-
garna kring hur de ska kunna nyttja tekniken 
för att underlätta arbetet i föreningen. Det 
har bland annat handlat om lagring av data, 
videomöten och lärande digitalt.  
 
Internutbildning. För att vi ska vara en resurs 
för våra föreningar när det gäller digitaliser-
ing ser vi den interna fortbildningen som en 
viktig del. Vi har därför fortsatt våra interna 
mötesplatser i Umeå och Skellefteå där per-
sonalen fått fördjupa sig i olika områden kop-
plat till digitalisering. Det har varit en viktig 
del i vårt arbete med förflyttningen från våra 
tidigare lagringsytor och kommunikationsytor 
till Microsoft Teams.  

Efter ett föräldramöte fick de som var  
intresserade att engagera sig i styrelsen  
möjlighet att delta vid styrelsens möten 
för att få inblick i hur arbetet fungerar 
och komma med inspel på hur föreningen 
kan utveckla arbetet. Det blev en form 
av introduktions- utbildning för de som 
visat intresse. Eftersom ordförande- och 

kassörsposten har varit svåra att tillsätta 
genomfördes en process för att se över 
arbetsfördelning i styrelsen så att alla poster 
skulle kännas attraktiva. Det nya arbetssättet 
introducerades innan årsmötet för att skapa 
en bra överlämning till de nya styrelsemed-
lemmarna. 

D I P L O M
ÅRETS IDROTTSFÖRENING 2018

Åsa Öberg, Ordförande

Börje Sandgren, Hedersordförande

Tannbergskolans IF

Tannbergsskolans IF förkroppsligar föreningsdemokrati. TIF engagerar och  

utbildar ungdomar i föreningskunskap och ger medlemmarna möjlighet att själva 

forma föreningen och dess idrotter. Tannbergsskolans IF skapar morgondagens 

förtroendevalda och föreningens sätt att jobba med inkludering och delaktighet 

berikar både individen, föreningen och det omgivande samhället.

Tilldelas

Motivering 

Årets idrottsförening i Västerbotten är ett pris instiftat i Börje Sandgrens namn, i syfte att lyfta fram Idrottsföreningar  

som bidrar särskilt positivt till samhället, till Idrotten eller på annat sätt. Priset består av 15 000kr.

Hanna Mäki är barn- och ungdomsutveck-
lare i GUIF, som under hösten startade ett 
projekt för att ge ungdomar i föreningen 
möjlighet att få testa att vara ledare och 
utveckla sitt ledarskap.

Hanna Mäki träffar många barn och ledare i 
föreningen. Under hösten startade hon  
projektet GUIF:s unga ledare för att ge  
ungdomar i föreningen möjlighet att testa  
att vara ledare i ett lag och utveckla sitt ledar-
skap. Uppstarten av projektet resul- 
terade i att cirka 20 ungdomar i olika åldrar 
och med olika idrottsliga erfarenheter bör-
jade som hjälpledare i ett futsal-, innebandy- 
eller handbollslag.  

Bollplank och stöd ger tryggare ledare
Gimonäs Umeå IF är en förening med fokus 
på barn- och ungdomsidrott. De organiser-
ar cirka 1500 aktiva i fyra idrotter. Hanna 
fungerar som ett stöd och bollplank till GUIF:s 
medlemmar.
 Särskilt stöd får ledarna i föreningen genom 
bland annat tillgång till träningsprogram, 
övningsförslag och möjlighet att gå utbild- 
ningar via föreningen några gånger per år.   

Förslag på övningar och upplägg
Hanna försöker vara ute på ”fältet” och 
besöker så många träningar som möjligt. Efter 
besöken får ledarna en skriftlig utvärdering 
där Hanna försöker lyfta saker som är bra, 
men också saker som kan bli bättre. I utvärde-
ringarna försöker hon alltid ge konstruktiv 
feedback och förslag på hur övningar och 
upplägg kan förändras för att exempelvis 
skapa mer rörelse.  

Vi har under 2019 satt särskilt fokus på digitalisering. Inom området har vi jobbat i fyra 
olika block; utbildningar, digitala utbildningar, processarbete och internutbildning – allt för 
att stödja föreningarna på ett heltäckande sätt i sin digitalisering.

Digitalisering för  
att underlätta vardagen  

Föreningen ville se över och utveckla hur de rekryterar och engagerar personer till 
styrelsen – genom att se över arbetsfördelningen blev alla styrelseposter attraktiva. 

Rekrytering – så gör Burträsk FF  

Det ska vara så enkelt som 
möjligt att vara ledare

I början av 2018 ingick IFK Anderstorp i en 
satsning tillsammans med VIF/SISU och 
anställde en barn- och ungdomsutvecklare. 
Huvudfokus för uppdraget var och är att 
öka deltagandet i idrott bland barn och 
unga på Anderstorp samt att stärka före-
ningens organisation så att den blir hållbar 
över tid. Så var står IFK Anderstorp efter 
dessa två år? Föreningen har ökat antalet 
idrottade timmar per individ från 1 258 tim-
mar 2017 till 4 559 timmar 2019, en ökning 
på 262 procent. IFK Anderstorp har idag 
fem ungdomslag inom fotboll och en öppen 
badmintongrupp. Föreningen har arbetat 
med ett tydligt områdesperspektiv där 
föreningen i första hand ska vara till för de 
boende på Anderstorp. Där har badminton 
varit en tydlig satsning för att göra befolk-
ningen aktivare. I badmintonverksamheten 
finns ingen jakt efter resultat eller titlar, här 
spelar barn och vuxna sida vid sida eller till 
och med mot varandra. Målet är glädje.  
  
Engagerad styrelse och ledare
Dagens verksamhet är beroende av engage-
manget från en hårt arbetande styrelse 
samt duktiga och tålmodiga ledare. Ett väl 

etablerat samarbete med Tuböleskolan 
har varit en av framgångsfaktorerna för 
den ökning som syns på antalet aktiva 
deltagare. Genom samarbetet har förenin-
gen kommit närmre de aktiva deltagarna 
och deras föräldrar vilket lett till ökat 
förtroende för föreningens aktiviteter. IFK 
Anderstorp står fortfarande inför en del 
utmaningar, exempelvis att utbilda föräldrar 
i föreningskunskap och fördela ansvars- 
uppdragen på fler individer. Det görs kon-
tinuerligt anpassningar på bästa sätt nå ut 
och vara tillgänglig för alla i området. Målet 
är att vara öppen för alla. Ett exempel är 
den förhållandevis låga medlems- och  
deltagaravgiften på 100 kr per år. 

En bra bit på väg
Föreningen befinner sig nu i ett viktigt 
skede. Det finns nu en upparbetad struktur 
i föreningen och vi ser att det tidigare 
arbetet har lett till ökad kännedom om IFK 
Anderstorp. Föreningen behöver fortsätta 
jobba systematiskt och "skynda långsamt" 
för att nå dit den vill komma. Man kan lugnt 
säga att Anderstorps IF kommit en bra bit 
på vägen. 

IFK Anderstorp lockar fler till 
idrottande på Anderstorp
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Idrotten gör Västerbotten starkare

Idrottslyftet bidrar till utveckling

Under 2019 har idrottslyftet bidragit till att 
flera föreningar har skapat nya verksam-
heter och ökat sin idrottsliga mångfald i 
föreningen – allt för att nå nya målgrupper 
och även för att behålla de som finns i 
föreningen. Vi har jobbat aktivt med att öka 
samarbetet med specialidrottsförbunden 
och genom deras utvecklingsplaner jobbat 
med föreningarna. 

Möjligheter, oavsett var du bor
Barn och unga i Västerbotten ska, oavsett 
var de växer upp, ha goda möjligheter att 
hitta en eller flera idrotter de vill utöva i sitt 
närområde. Av de 900 000 kr vi fördelat till 
föreningarna under 2019 har 63 föreningar 
fördelat på nio kommuner tagit del av detta 
stöd. 
 

Idrottslyftet – utbildning 
Vi har erbjudit utbildningar inom områdena 
rörelserikedom, engagemang, ledarskap/
tränarskap, organisationsutveckling, trygga 
idrottsmiljöer, empowering coaching, 
kommunikation, värdegrundsarbete, unga 
ledare, ökad digital kompetens, mental 
träning. 
 Ett tydligt mål har varit att höja kompe-
tensen hos alla föreningars medlemmar 
oavsett om de är aktivitetsledare, organi-
sationsledare, aktiva eller föräldrar. Syftet 
är att öka intresset och engagemanget för 
att kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt 
oavsett roll. 
 Av de 400 000 kr som vi fördelat för  
utbildning under året pengarna fördelats 
på 44 föreningar i nio olika kommuner. 
 

Idrottslyftet – Anläggning 
De rörelserika idrottsanläggningarna breder 
ut sig över Västerbotten. Under året som 
gått har inte mindre än fyra rörelserika 
idrottsanläggningar beviljats stöd från  
Västerbottens Idrottsförbund. Stöcke IF 
som arbetat intensivt med en förstudie 
under ett par år är nu redo att sätta spaden 
i jorden för att uppföra Sveriges första 
rörelserika sporthall. En helt unik sporthall 
som optimerats för rörelse i varje vrå. På 
Ålidhem har GUIF i nära samarbete med 
Umeå kommun genomfört första etappen 
av en rörelserik aktivitetspark som ska 
locka barn och unga på området till rörelse 
och skratt. I Bygdeå står också rörelse på 
agendan där Bygdeå GIF väntas påbörja 
arbetet med en rörelserik aktivitetspark 
sommaren 2020 och i Vännäs är det  
Vännäs Skidklubb som tagit initiativet till 
en spännande rörelsebana. 
 
Vårda de anläggningar som finns
Men det är inte bara nya idrottsanläggning-
ar som varit i fokus 2019. Vi behöver också 
ta hand om de anläggningar som redan 
finns i Västerbotten. Behovet av renover-
ing och underhåll är stort över hela länet 
samtidigt som flera kommuner under året 
flaggat för ekonomiska nedskärningar. 2019 
beviljades sex olika renoveringsprojekt stöd 
på sammanlagt 424 000 kronor. 
  Sett till alla stödformer har 16 idrotts-
föreningar med 14 olika idrotter beviljats 
sammanlagt 3 721 000 kronor i  
anläggningsstöd från Västerbottens  
Idrottsförbund. Dessa föreningar har sin 
geografiska hemvist i sju olika kommuner.  

Lokalkontor bra för 
föreningarna

Åsa Johansson finns nära idrottsföreningarna. 
Det betyder att hon med jämna mellanrum 
har både fysiska som digitala träffar för att 
finnas till när olika funderingar och frågor 
kommer upp. Och hon finns bara ett tele-
fonsamtal bort när något kommer upp på 
agendan mellan varven. 
  Som Idrottskonsulent är uppdraget att 
utbilda föreningsstyrelser, ledare/tränare, 
aktiva och föräldrar som finns runt  
idrotten. Jobbet innebär inte att kunna regler 
i bågskytte, antal slag i tennis eller hur lång 
en kanot får vara. 
 – Jag jobbar med styrelse-, förenings- och 
ledarutveckling. Det grenspecifika får spe-
cialidrottsförbundet ta hand om. Det gäller 
att ha stora öron och liten mun i mötet med 
idrottsföreningen för det är i mötet som 
magin startar. Att samtala, vända och vrida 
på olika utmaningar tillsammans med andra 
skapa tillit, trygghet och en stor mängd med 
demokrati, förklarar Åsa.
– När alla är med, byter åsikter och processar 
igenom frågeställningar som gäller både små 
som stora utmaningar så händer det något 
magiskt.
 
Leder processer
Åsa Johansson fungerar som processledare 
och hjälper deltagarna att finna svaren de 
söker.  
– När det finns en plan, något som känns rätt 
så kommer vi till nästa steg. Anser idrotts-
föreningen att de behöver mer hjälp kan jag 
lotsa dem i det. 

Västerbottens regionala evenemangsstrategi ska fungera som en vägledning för samtliga 
destinationer i regionen som arbetar med evenemang. Strategin har ett tydligt avstamp i 
olika strategier som berör utveckling av besöksnäring och evenemang på lokal, regional, 
nationell och internationell nivå. Arbetet har hela tiden syftat till, och kommer fortsätt- 
ningsvis syfta till, att hela tiden så snabbt som möjligt komma fram till konkreta aktivi-
teter som kan omsättas i praktiska åtgärder baserat på respektive destinations specifika 
förutsättningar. Detta gör att det är viktigt att finnas på de mötesplatser som syftar till att 
öka antalet evenemang i Västerbotten. Idrott och Destination är just en sådan mötesplats. 

Evenemang: Idrott och Destination

Projektet Idrott & Arbetsmarknad startades 
upp 2017. Det är ett projekt som ägs av RF 
och kommer från Arbetsmarknadsdeparte-
mentet. Projektet ska genom långtids- 
arbetslösa stärka idrotten, friluftslivet och 
folkhälsan. Det ger oss möjlighet, som ett av 
sju pilotdistrikt, att finansiera tjänster som till 
vis del även finansieras av Arbetsförmedlin-
gen, det vill säga med olika typer av lönestöd.  

32 personer sysselsatta
Projektet Idrott & Arbetsmarknad fortskrider 
och i år har idrottsrörelsen sysselsatt  
32 personer i projektet, via ekonomi och 
administration, praktiska tjänster och Fritids-
banken. Detta genom anställningar, praktik 
och arbetsträning.   
 Totalt har 65 personer varit involverade i 
projektet, när vi även räknar med de idrotts-
föreningar vi hjälpt i distriktet med antingen 
kompetenshöjande insatser till lönebidrag-
sanställd personal eller med löneadministra-
tion till samma målgrupp. 

Lokalkontor har visat sig vara ett bra 
drag för idrottsföreningarna i länets norra 
inlandskommuner. Malå, Sorsele och Storu-
mans kommun blir servade av idrottskonsu-
lenten Åsa Johansson som utgår från Malå.

Ett av våra ledord är att alla föreningar, från fjäll till kust, ska ha lika förutsättningar 
att utveckla sin verksamhet. Ett av de viktigaste kriterierna när vi fördelar Idrottslyft är 
därför geografisk spridning. 

Idrott & Arbetsmarknad
stärker folkhälsan

Rörelserikedom i fokus på norra Ön

Jobbar förebyggande mot doping

Rörelse är i fokus för den nya stadsdelen 
norra Ön i Umeå. Ännu är inte spaden satt i 
marken, men visioner och planer för platsen 
finns det gott om. Umeå kommuns strategis-
ka arbete utgår från rörelserikedom redan i 
planeringsstadiet för att kunna främja fysisk 
aktivitet. I det arbetet är kommunikation 
genom dialog och samverkan centralt. 

Idéverkstad
Tillsammans med regeringens utredning 
Samordning för bostadsbyggande anord-
nade Umeå kommun en idéverkstad i 
syfte att samla kunskap och idéer inför det 
fortsatta planeringsarbetet för Norra Ön. 

Personal från både Västerbottens Idrotts-
förbund och Riksidrottsförbundet deltog i 
arbetet.

Rörelserikedom
Kärnan i arbetet består av att utmana 
traditionella tankesätt kring en stadsdels 
grundstruktur. På Norra Ön utgår strukturen 
från rörelserikedom i vardagen istället för 
till exempel biltrafik. Detta får konsekvensen 
att det blir enklare att använda klimatsmarta 
färdsätt, tillgängligheten ökar oavsett fysiska 
och ekonomiska förutsättningar och fysisk 
aktivitet stimuleras.

Säkra alla idrottsutövares självklara rätt att 
delta och tävla i en idrott fri från doping. 

Arbetet bedrivs bland annat av en doping-
kontrollverksamhet. Västerbottens Idrotts-
förbund genomför mellan 80-100 doping-
kontroller på idrottsutövare på olika nivåer 
och inom olika idrotter på uppdrag av RF:s 
dopingkommission. VIF planerar och genom-
för även förebyggande dopingkontroller på 
lägre tävlingsnivå och bland motionsidrottare 

tillhörande en idrottsförening. Lika viktig som 
kontrollverksamheten är det förebyggande 
arbetet i form av information, rådgivning och 
utbildning till föreningarnas medlemmar. 
VIF erbjuder samtliga elever vid RIG och 
NIU i Västerbotten utbildning om risker med 
kosttillskott och doping. Vi jobbar även, som 
ensam organisation i länet, med att förebygga 
doping bland motionärer. 
 VästerbottensIdrottsförbund jobbar med 
att skapa dopingfria träningsmiljöer även 
utanför föreningsidrotten. Detta sker genom 

samarbete med länets tränings- och  
gymanläggningar, där personalen bland  
annat deltar i utbildningsinsatser.
 Vi uppsöker med jämna mellanrum 
träningsanläggningar för att bedöma tränings- 
miljön och om de krav vi ställer uppfylls 
diplomeras anläggningen. I dagsläget är  
57 gym/träningsanläggningar av totalt 69  
i Västerbotten diplomerade. 
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FLER AKTIVITETER – FLER UTÖVARE

En inkluderande idrott för alla
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MÅL & UTFALL

2025 känner sig pojkar och flickor, män och kvinnor och i 
olika åldrar och med olika förutsättningar och bakgrund 
välkomna till idrottsföreningen.

Fritidsbanken Skellefteå lägger ner

Idrott för nyanlända IFK Anderstorp,  
regnbågens alla färger
IFK Anderstorp fortsatte sitt värdegrunds- 
projekt Regnbågens alla färger med att de 
aktiva fick vara med att skapa en tavla och 
en logga som representerade projektet. 
I samband med träningar använde sig de 
aktiva av de färger som symboliserar före-
ningens värdegrundsord för att med sina 
handavtryck skapa en tavla och underlag 
till en digital logga. Den digitala loggan 
användes sedan för att trycka upp T-shirts 
till alla aktiva.  

Inom svensk idrottsrörelse vill vi ytterligare 
stärka arbetet med mångfald i föreningar och 
därmed bidra både till integrationen i sam-
hället och idrottsrörelsens utveckling. Detta 
är i linje med idrottsrörelsens gemensamma 
vision, Strategi 2025, där ett av de priorit-
erade områdena handlar om ett livslångt 
idrottande för alla grupper. Idrottsrörelsen 
ska vara inkluderande och en positiv kraft 
mot segregation och utanförskap. 
Arbetet med att integrera nyanlända har varit 
lyckosamt på många sätt, samtidigt som vi 
mött nya utmaningar och frågeställningar. 
I Västerbotten har en omfattande och 

varierad verksamhet bedrivits, där direkta 
insatser för de nyanlända kompletterats med 
ett arbete för att öka kunskapen inom idrotts-
rörelsen och självkritiskt granska den egna 
verksamheten i frågor om normer, mångfald 
och inkludering. 
 Många nyanlända har hittat till förenings- 
idrotten samtidigt som det står klart att 
mycket arbete återstår för att nå fler och att 
uppnå en verkligt inkluderande idrottsrörelse. 
Att öppna upp verksamheten för en bredare 
målgrupp är ett sätt att utveckla föreningen 
och en viktig del av idrottens strategiarbete. 
 

2019 har Fritidsbanken Umeå satsat ordent-
ligt på att synas utanför butiken på Ålidhem. 
Sammanlagt har verksamheten vistats på 
andra ställen än butiken vid 147 tillfällen un-
der året. Detta inkluderar sommarlovsturnén 
som ofta innebar att vara på två olika platser 
per dag. 
– Vi ser tydligt att många fler på detta sätt hit-
tar till oss i butiken. Vi har även börjat låna ut 
parasportutrusning, vilket vi så ofta vi kan tar 
med oss och visar upp, men jobbar vidare med 
att nå den rätta målgruppen på ett bättre sätt, 
säger platsansvarige Christer Thomasson. 
 Tillsammans med Sharing City Umeå har 
Fritidsbanken deltagit i många olika aktivi-

teter bland annat tillsammans med Vakin, 
Umeå kommun och Universitetet. 
– Vi har haft prylar ute på till exempel 
Ersängsskolan, Tomtebogård, Obbolaskolan, 
på Hjältarnas hus och hos Tegs SK hockey  
Ungdom som de använder i sina aktiviteter 
och på raster varje dag.  Eleverna på skolorna 
ser oss som hjältar och vi känner oss som 
rockstjärnor när vi kommer dit med utrust-
ning i Fritidsbankenbussen, säger Christer.   
 Fritidsbanken Umeå har under året haft 
18 000 utlånade prylar i butiken och 28 000 
korttidsutlån på våra dagsutflykter. Detta är 
en otrolig skillnad jämfört med alla andra 94 
Fritidsbanker runt om i landet. Den totala 
siffran för alla Fritidsbanker i Sverige var 259 
000, vilket innebär att vi står för 18 procent 
av de totala utlånen i Sverige. Det innebär 
ett galet tryck i butiken under vissa perioder. 
Ett exempel hämtas från november då det 
lånades ut 400 par skridskor på tre dagar, då 
isen nyss lagt sig.  

Prisade 
Fritidsbanken Umeå var en av tre nomin-

erade till Umeå Idrottsgala gällande Umeå 
Energis hållbarhetspris, men tog inte hem 
segern 2019. 
 Verksamheten fick däremot under hösten 
ett särskilt omnämnande av juryn som utsåg 
vinnaren av det europeiska hållbarhetspri-
set, Transformative Action Award. När listan 
över nominerade kortades ned från 40 till 
tre kandidater hamnade Fritidsbanken precis 
utanför, men uppmärksammas ändå för sitt 
viktiga arbete med att överbrygga socioekon-
omiska klyftor, främja inkludering och minska 
miljöpåverkan genom utlåning av sportut-
rustning.   
 I slutet på året fick Fritidsbanken även ta 
emot Umeå  kommuns miljöpris. Detta med 
motiveringen: 
”Årets miljöpris går till en aktör som kombin-
erar social och ekologisk hållbarhet på ett 
sätt som ligger i tiden. Fritidsbanken öppnar 
upp för att alla invånare, oavsett ekonomiska 
förutsättningar, ska kunna ta del av utrust-
ning för en aktiv fritid. Samtidigt som de 
möjliggör att gamla prylar får ett nytt liv”. 

Fritidsbanken Umeå 
fortsätter skina! 

Det har varit ett tungt år för Fritidsbanken Skellefteå. Vi lyckades 
aldrig få till utlåningen på ett tillfredställande sätt i lokalerna på 
Anderstorps IP. Det har många förklaringar, till exempel på grund 
av byggnationerna av den nya aktivitetsparken och på grund av 
placeringen som är ganska otillgänglig. Kommunen meddelade 
under våren att skolan behövde omklädningsrummet vi höll 
till i vilket gjorde att vi började söka nya lokaler. Sista insatsen 
gjorde vi under invigningen av Aktivitetsparken på Anderstorp, 
vilket var en mycket fin dag med många besökare och mycket 
aktivitet. 
 Under hela året har vi haft samtal med bland andra Kultur & 

fritid Skellefteå, kommunchef och kommunalråd m fl, kring hur 
vi skulle kunna fortsätta satsningen. När vi under hösten fick 
beskedet att Kultur & fritid Skellefteå inte hade någon avsikt 
att ge oss den hjälp och stöd vi behöver fick vi tyvärr lägga ner 
tanken på att Fritidsbanken i Skellefteå skulle leva vidare. Vi är 
beroende av en kommunal grundfinansiering samt ett engage-
mang från kommunen för att kunna driva Fritidsbanken. 
 All utrustning som samlats in ville vi så klart ta hand om. Frit-
idsbanken Umeå har tagit tillvara på det som behövdes fyllas på 
med. Skolorna i närområdet har fått ta hand om den utrustning 
de behövde och Solkraft har tagit hand om resterande. 

Svenska från dag ett är en satsning vi 
driver i Jörn, som ska ge asylsökande 
och nyanlända i Sverige möjlighet att 
lära sig svenska tidigt och samtidigt få en 
grundläggande förståelse för det sven-
ska samhället. Ett viktigt syfte är att ge 
deltagarna sysselsättning under asyltiden. 
Undervisning sker på svenska och handlar 
mycket om samhällsorientering.
 Vi driver projektet i Jörn, med cirka 80 
personer som medverkar, både vuxna och 
barn. Förutom utbildning och information 
om hur det svenska samhället fungerar 
använder vi idrott för att både aktivera 
människor men även för att ge dem en 
chans att förstå hur föreninglivet i Sverige 
är uppbyggt.
 I de praktiska övningarna i idrottshallen 
eller på hockeyplanen blandas tjejer och 
killar, utlandsfödda och svenskar och  
mycket av arbetet handlar om att alla ska 
visa hänsyn mot varandra.

Svenska från  
dag ett i Jörn

Idrottsföreningar i Västerbotten har under lång tid engagerat sig för att erbjuda träning och 
sammanhang till nyanlända personer. En ökad inkludering leder till att både svensk idrotts-
rörelse och samhället utvecklas till det bättre. 

IDROTT FÖR NYANLÄNDA I SIFFROR
405 200 SEK  • 17 IF  • 18 satsningar  •  7 idrotter  •  6 kommuner

Fritidsbanken i Umeå är en framgångssaga 
– under 2019 gjordes 46 000 utlån, att 
jämföra med totalsiffran 259 000 för alla 
94 Fritidsbanker i Sverige. Det betyder att 
hela 18 procent av utlånen i Sverige sker i 
Umeå.

TUSS är ett arvsfondsprojekt som syftar till 
att stärka flickor med olika etnisk bakgrund i 
åldrarna 7-25 år samt utveckla en metod för 
ökad inkludering i ordinarie föreningsliv. TUSS 
vill att fler tjejer ska få möjligheten att vara 
fysiskt aktiva på fritiden, hitta en idrottsfören-
ing och få en meningsfull fritid.
 TUSS är ett lågtröskellag för tjejer – där 
är alla välkomna, oavsett bakgrund, förkun-
skaper eller socioekonomiska förutsättningar. 

TUSS vill helt enkelt att alla tjejer ska spela 
fotboll.
 Sunnanå SK ser gärna att fler föreningar 
tar efter och startar fler lågtröskellag, där 
det ska vara så enkelt som möjligt att delta. 
Det kostar t ex inget att vara med i TUSS, alla 
aktiviteter är kostnadsfria, samtidigt som de 
berättar om värdet att vara med i en förening 
och om det ideella arbetet man gör.

TUSS sänker trösklarna för idrott

Fritidsbanken i Umeå har lånat 
ut 46 000 prylar (2018: 14 
612), varav 18 000 skett i butik 
och 28 000 varit korttidsutlån i 
anslutning till evenemang. 

FRITIDSBANKEN UMEÅ
46 000 utlån

18% av utlånen i Sverige!
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Ny syn på träning och tävling

Change the Game på turné
På varje stopp har en aktivitetsdag för 
kommunens skolelever arrangerats där 
både specialidrottsförbund och det lokala 
föreningslivet funnits på plats för att låta 
eleverna få kännedom om vilka aktiviteter 
som finns i närområdet samt få möjlighet 
att testa nya idrotter. Eleverna har även fått 
träna sin rörelserikedom med instruktörer 
från Västerbottens Idrottsförbund. 
På eftermiddagen har det hållits en work-
shop med skolans personal i rörelserike-
dom och hur de kan implementera mer 
rörelse under den samlade skoldagen. Det 
sista passet har genomförts på kvällstid 

där vi genomfört en workshop riktad till 
föräldrar och ledare som fått möjlighet till 
teoretisk kunskap i rörelserikedom men 
även att prova på övningarna praktiskt.  

Fyra kommuner
Change the Game on tour har under 2019 
genomförts i Robertsfors, Nordmaling, 
Åsele och Norsjö. Under dessa dagar har 
vi aktiverat och utbildat ca 1 000 barn och 
knappt 100 vuxna. Förhoppningen är att 
vi även 2020 ska hitta former för att sprida 
rörelserikedom till hela Västerbotten. 
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Idrottens dag  
i Skellefteå 
Idrottens dag är ett nationellt evenemang 
som arrangeras på ett 30-tal orter runt om 
i Sverige. Syftet med dagen är att sprida 
kunskap om en ny syn på träning och tävling, 
inspirera barn, unga och vuxna till ett 
livslångt idrottande samt belysa vikten av att 
vara rörelserik, oavsett idrott. 
I Västerbotten arrangerades dagen i Balder- 
hallarna i Skellefteå den 12:e oktober. Där 
fick deltagarna möta 20 olika lokala idrotter 
samt testa en stor rörelsebana med syftet att 
utveckla sin rörelserikedom. Totalt besöktes 
dagen av ca 2000 barn, unga och vuxna och 
rörelseglädjen var mycket hög. 

Även 2019 drog Change the Game ut på turné runt om i länet. Syftet med turnén har 
varit att inspirera till ökad rörelserikedom hos barn och unga i huvudmålgruppen 8-12 år.  

MÅL & UTFALL

2025 har vi en idrottsrörelse där alla får plats att 
idrotta utifrån sina villkor oavsett ambition, ålder, 
kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar.

73 % av ordföranden och 75 % av ledare 
har kännedom om idrottens förflyttning 
från ”triangel till rektangel”. (2018: 71 % 
respektive 69,7 %. Mål: 50 % respektive 
75 %). 

28 % av ordföranden och 22,3 % har god 
eller mycket god kännedom om idrottens 
förflyttning från ”triangel till rektangel”. 
(2018: 19,4 % respektive 26,7 %. Mål: 20 % 
respektive 25 %).

9 kommuner har oförändrat antal idrotter, 
3 kommuner har fler idrotter och  
3 kommuner har färre idrotter än 2018  
(Mål: I snitt fler antal olika idrotter och MO 
per kommun än 2018) 

Fyllnadsmassor skapar rörelseglädje

Robert Lindberg antog utmaningen att 
projektleda rörelsesatsningen EMÅ-projektet 
i Umeå men är behjälplig i hela länet. Till-
sammans med Change the Game utvecklas 
ett nytt sätt att stimulera fysisk aktivitet. 
Ambitionen är att få fler fysiskt aktiva och 
välmående barn samt ge dem bättre förutsätt- 
ningar att prestera både i skolan och på 
fritiden. Rörelserikedom är lika viktigt som 
läs- och skrivförståelse. Därför är skolan en 
självklar plats att jobba utifrån. Tillsammans 
skapas förutsättningar för barnen att kunna 
idrotta och vara i rörelse hela livet. Målet är 
att skapa en mer aktiv vardag för skolelever 
som blivit alltmer stillasittande.

Vad har hänt under året?
–Det har hänt en hel del faktiskt. De flesta 
skolor som jag arbetar med har inför detta 
läsår skapat en grupp som leder och planerar 
för mer rörelse i skolan. Det är ett nödvändigt 
första steg att personal ges förutsättningar för 
att planera och genomföra exempelvis rast- 
aktiviteter eller rörelsepauser på lektioner 
mm. Det gäller att skapa hållbara strukturer 
där pedagogerna ges förutsättningar att 
jobba med detta på ett bra sätt. Alla skolor 
har olika förutsättningar, men alla har skapat 

en egen handlingsplan som passar för just 
deras skola.
 – Jag försöker även att vara ett processtöd 
och hjälpa till att med att ta fram material 
och övningar som fungerar. Vi har även, 
i samråd med barnen, försökt skapa mer 
stimulerande skolmiljöer, både ute och inne.

Arkitekter med i processen
Processen tar lite tid eftersom barnen själva 
är med och skapar innehållet och utform- 
ning av banan eller ytan som ska användas. 
Under året har både Mariehem- och Östra 
Ersbodaskolan som fått sina skolgårdar och 
korridorer rörelseberikade. 
– För att riktigt få det roligt, snyggt och nyttja 
alla ytor har två kreativa arkitekter ritat upp 
och skapat ytorna. Av en tråkig yta kan man 
göra roliga saker. Det blir så mycket mer 
tilltalande med färg än med grå asfalt, säger 
Robert.
– Jag vill skapa miljöer som tillåter barnen 
att använda sin fantasi och uppmana till 
lek. På Mariehemsskolans skolgård finns ett 
storskaligt konstverk i form av en färgglad 
rörelsebana i tre teman. Rörelsebanan för 
inomhusbruk består av klistermärken, vars 
design liknar miljön i dataspelet Minecraft. 

Några av klistermärkena till inomhusbanan 
som ser ut som isflak och har fotavtryck från 
olika svenska djur. Vissa har siffror eller pilar. 
Det är viktigt att skapa passage och möjlighet 
för alla att själv klura ut hur de ska ta sig 
fram. I samarbete med Skanska har vi även 
tagit dit fyllnadsmassor av sten där barnen 
kan hoppa och klättra – det finns massor av 
möjligheter till rörelse i något så enkelt som 
stora stenar.

Samarbete med Skanska
Skanska och Riksidrottsförbundet slöt i 
början av 2019 ett avtal, där Skanska skänker 
fyllnadsmassor till idrotten så att de kan 
användas för exempelvis byggnation av 
idrottsanläggningar, istället för att hamna på 
en deponistation. Transportsträckor minskas 
och folkhälsan främjas. Målet är att fler ska 
röra på sig.
 Parallellt pågår även en satsning från Change 
the Game och det kommunala bostadsbolaget 
Bostaden i Umeå som heter Rörelserik skolväg. 
Projektet ska pågå i fyra veckor och vill inspire-
ra barn att gå eller cykla till skolan. Förutom att 
barnen ska gå eller cykla till skolan ska det fin-
nas åtta olika rörelseenheter som kommer att 
användas för att barnen ska röra på sig.  Dessa 
rörelseutmaningar har eleverna själva hittat på 
och utformat. Projektkoordinator för satsnin-
gen är Wictor Lundström, rörelseinstruktör på 
Change the Game. 

Kan fyllnadsmassor och Minecraft få barn att röra sig mer? Här berättar projektledaren  
Robert Lindberg mer om rörelsesatsningen i skolan.
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ÖKA IDROTTSLIG MÅNGFALDFLER AKTIVITETER – FLER UTÖVARE

Ett stärkt ledarskap

22 • ÅRSBERÄTTELSE 2019     

MÅL & UTFALL

2025 har svensk idrott ett starkt ledarskap i alla delar av 
organisationen. Såväl tränare, ledare och förtroendevalda 
känner till och leder enligt svensk idrotts värdegrund.

98 % av ordföranden och 86,6 % 
av ledare har kännedom om RF:s 
anvisningar för barn- och ungdom-
sidrott. (2018: 93,6 % respektive 
83 %).

35 % av ordföranden och 27,8 % har 
god eller mycket god kännedom om 
RF:s anvisningar för barn- och ung-
domsidrott (2018: 34% respektive 
26,5 %. Mål: 20 % respektive 25 %).
 

GUIF jobbar sedan en tid tillbaka med men-
torskap i föreningen. Syftet är att göra det  
lättare att kliva in som ledare och att ge stöd 
för utveckling. Ola Svensson är handbolls- 
tränare för ett pojklag i GUIF och mentor åt 
en ung tjej som både är ledare och hand-
bollsspelare i föreningen. Vi har tagit en 
pratstund med Ola för att höra hans tankar 
om mentorskapsmodellen.
– Jag tyckte att det var ett fantastiskt initiativ 
av vår idrottskonsulent Hanna Mäki för att få 
ungdomar att testa på ledarskap. Kanske kan 
vi tända en gnista hos någon. Dessutom blir 
de unga ledarna förebilder för spelarna. För 
mig är det en liten insats för ett större syfte, 
säger Ola. 

Mycket att vinna på att vara mentor 
Ola tror att det finns mycket att vinna på att 
vara mentor. Inbyggt i själva mentorskapet 
ligger en hel del självreflektion, vilket i sig är 
utvecklande även för en själv. Ola menar att 
mentorsrollen innebär att han måste gräva 
och verkligen fundera över vad han står för i 
sitt ledarskap. 
– Kanske får det mig att ändra vissa saker? 
Det är dessutom väldigt utvecklande att 

leda och coacha en annan människa. Jag 
har fått mycket bra vägledning av Hanna, 
vilket har gett både struktur och förslag på 
bra arbetssätt. Hanna finns också alltid som 
bollplank åt oss mentorer. Det är en trygghet 
att veta att jag har någon att vända mig till, 
säger Ola. 

Tips för ett lyckat mentorskap 
Ola menar att det är viktigt att tänka igenom 
vad man som mentor vill förmedla. Att prata 
med sin adept om bådas förväntningar och 
att gärna sätta upp några mål tillsammans 
och komma överens om planering och struk-
tur, till exempel adeptens roll och uppgifter, 
hur ofta hen ska vara på träningar, hur ofta ni 
träffas för samtal osv. 
–En personlig reflektion är att det har varit 
väldigt positivt med ung tjej som leder pojkar. 
Inom idrotten är de flesta ledare män. Med 
tjejer/kvinnor som leder pojkar skapas fler 
kvinnliga förebilder för unga pojkar, vilket 
jag tycker är superviktigt. Jag tror också det 
är oerhört viktigt att du som huvudledare 
funderar över hur du kan legitimera din adept 
i gruppen, avslutar Ola. 

Mentorskap kan vara ett bra sätt att skapa trygghet för nya ledare. Att använda erfarna  
ledare som mentorer kan dessutom vara väldigt utvecklande för både mentor och adept. 
GUIF är en av flera föreningar som jobbar med mentorer. 

Rörelserika ledare skapar 
rörelserika barn
Under IPLC hölls en workshop i movement preparation med Dean Kriellars, för att sprida 
kunskapen hur rörelserikedom kan användas inom idrotten. 

Workshopen riktade sig både till konfer-
ensdeltagare och idrottsledare och lärare 
från Västerbotten. Under kvällen hölls 
en uppskattad teoretisk genomgång om 
tankarna bakom rörelserikedom, men det 

som lockade fram flest leenden var nog 
ändå att själv få prova på och få praktiska 
tips och råd hur en rörelserik träning kan 
gå till. 
 

Ledarcamp inspirerar  
unga ledare
Ledarcamp är ett läger som inspirerar unga 
ledare att fortsätta utvecklas inom idrotten. 
Under 2019 fick 20 tjejer och killar från 
Västerbotten chans att delta i lägret som 
hålls på Norrbyskär där de får träffa  
likasinnade från andra län, utbyta erfaren-
heter och utvecklas som idrottsledare.

Årets ledarcamp hade temat ledarskap och 
jämställdhet som gav deltagarna möjlighet 
att fundera och reflektera över hur det 
fungerar i deras egen förening. Med ett  
jämställt ledarskap blir verksamheten lång-
siktig, hållbar och vi tar hänsyn till barn och 
ungdomars erfarenheter och synpunkter.
 Ledarcamp genomförs vartannat år,  
i samarbete med försäkringsbolaget Folksam.

Mentorskap utvecklar  
ledarskapet i föreningen

Skellefteå FF vill att bygdens ungdomar 
ska ha bra förutsättningar att växa 
som individer, känna trygghet och ha 
förståelse för sina medmänniskor. 
Därför driver de en satsning som de 
kallar Hela spelaren.

Målet är att utveckla spelarna även vid 
sidan av planen och bidra till att forma 
goda samhällsmedborgare, inte bara 
duktiga fotbollsspelare. 
– Vi pratar om etik och moral, drogfrihet, 
vad integration är, hur viktig den är, och 
hur just jag kan bidra. Vi pratar om hur 
vi motverkar mobbing och stöttar samt 
inkluderar varandra. Vi pratar om värdet 
av lika rättigheter oavsett ålder, kön, 
etnicitet, kultur, eller sexuell läggning. Vi 
pratar om att ledarskap smittar av sig, och 
vad det innebär att vara en bra förebild. 
Vi konstaterar att alla är lika, men också 
olika, säger Stefan Hultman, värdegrund-
sansvarig i Skellefteå FF.
 En del i arbetet innebär att lagen 
gör aktiviteter utanför idrotten. De har 
exempelvis bedrivit läxhjälp på Norrham-
marskolan för årkurs 4-6, arrangerat 
aktiviteter på Regnbågens äldreboende 
och gått trygghetsvandringar på kvällarna.

Ledarskap som 
greppar hela spelaren

Inom idrottsrörelsen råder nolltolerans mot 
all form av mobbning, trakasserier, hot, 
våld och övergrepp. Målet är att alla – både 
barn, ungdomar och vuxna – ska kunna 
idrotta och känna sig trygga.  

Visselblåsartjänst
Under 2019 ses några konkreta steg för 
att stärka arbetet med att skapa trygga 
idrottsmiljöer. Ett exempel är Riksidrottsför-
bundets visselblåsartjänst som lanserades i 
slutet av 2018 och nu varit igång sitt första 
hela år. Syftet med visselblåsartjänsten 
är att göra det lättare att anmäla allvarli-
ga missförhållanden inom idrotten som 
kan handla om exempelvis ekonomiska 
oegentligheter, övergrepp eller trakasserier. 

Visselblåsartjänsten är ett alternativ då det 
av någon anledning inte är möjligt att ta 
ärendet till förening eller förbund.

Krav på Registerutdrag
En annan åtgärd är kravet på registerutdrag 
som började gälla vid årsskiftet 2019/2020. 
Detta är ett beslut av Riksidrottsmötet och 
innebär att den som ska arbeta med eller 
på annat sätt ha kontinuerlig och nära 
kontakt med barn ska uppvisa ett begrän-
sat registerutdrag från Polisen. I register-
utdraget går det att se om personen är 
dömd för något av våra allra grövsta brott: 
mord, dråp, grov misshandel, människorov, 
samtliga sexualbrott, barnpornografibrott 
eller grovt rån.

Idrotten ska ledas med barnens  
bästa som kompass



PERSONAL OCH KONTOR
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Störst, mest, flest
– ett utdrag ur LOK-stödet
Totalt registrerades 159 778 sammankomster i Västerbotten 
under HT-18/VT-19 motsvarande 1 785 877 deltagartillfäl-
len fördelat på 53 idrotter. Detta innebär en total minskning 
jämfört med föregående år på 3 959 sammankomster och 
40 851 deltagartillfällen.

STATISTIK

Topp 10 för rapporterade  
deltagartillfällen

Fotboll ..................................................... 560 042
Innebandy ............................................... 332 119
Ishockey ................................................... 205 240
Gymnastik .................................................. 81 467
Ridsport ..................................................... 77 392
Simidrott .................................................... 58 985
Budo och Kampsport ................................. 43 854
Akademisk Idrott ....................................... 41 082
Basket ........................................................ 40 328
Taekwondo ................................................ 32 324

                               

Idrott                              Deltagartillfällen 
                Ht-18/Vt-19

Topp 10 för rapporterade  
sammankomster

Fotboll ....................................................... 45 774
Innebandy ................................................. 23 904
Ridsport ..................................................... 13 985
Ishockey ..................................................... 12 319
Simidrott ...................................................... 8 389
Gymnastik .................................................... 7 024
Budo och Kampsport ....................................4564
Akademisk Idrott ......................................... 4 396
Basket .......................................................... 3 726
Volleyboll ......................................................3195

                             

Idrott                                                           Sammankomster  
                Ht-18/Vt-19

Topp 10 största ökning i  
rapporterade sammankomster

Gymnastik ........................................................928
Taekwondo ......................................................460
Simidrott ..........................................................438
Basket ..............................................................355
Badminton .......................................................334
Baseboll och Softboll .......................................112
Biljard ................................................................93
Klättring .............................................................83
Boule .................................................................76
Bågskytte ...........................................................70 

                                

Idrott                                                                       Ökning
                Ht-18/Vt-19

Topp 10 största ökning i  
rapporterade deltagartillfällen

Gymnastik ................................................... 14 235
Taekwondo ................................................... 4 862
Basket ........................................................... 4 021
Ridsport ........................................................ 2 403
Volleyboll ...................................................... 1 228
Simidrott ....................................................... 1 148
Squash .......................................................... 1 067
Badminton ....................................................... 791
Baseboll och Softboll ....................................... 760
Biljard .............................................................. 647

                               

Idrott                                                                       Ökning
                Ht-18/Vt-19 

Hela listan hittar du på www.rf.se/vasterbotten

Personalen är vår viktigaste resurs. Hög kompetensnivå är avgörande för att kunna ge rätt 
stöd till länets föreningar och nå fram till de beslutsfattare vi vill kunna påverka. Därför är 
utveckling av personalen och deras kompetens en viktig framgångsfaktor. 

Goda samtal i Gävle

Det bekräftas också i vår årliga ordföran-
demätning, där 84 procent av de tillfrågade 
ordförandena är nöjda eller mycket nöjda 
med vårt arbete, något som till stor del utgår 
från det bemötande de får. Vi har väl upp- 
byggda och fungerande rutiner för personal- 

och kompetensplanering, för rekrytering och 
introduktion samt för att agera när saker inte 
blir som vi tänkt oss eller vid kris.  
 
Kick-off och konferens
Under 2019 har vi genomfört kick-off under 

två dagar i februari samt en mål- och verk-
samhetskonferens under tre dagar i oktober. 
Vid den senare medverkade även distriktets 
styrelse. Den genomfördes i Gävle och var 
under två dagar ett samarbete med styrelse 
och personal från Örebrodistriktet.  
  Under 2019 har vår ledningsgrupp genom-
fört ett utbyte med ledningsgruppen från 
Smålandsdistriktet.  
  Under året har vi också fortsatt att utveck-
la våra månatliga samverkansforum APT. 
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ORDFÖRANDEENKÄT – SÅ TYCKER FÖRENINGARNA ÅRSREDOVISNING
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Så tycker föreningarna  
om vårt jobb

När vi frågar föreningarna vilka områden 
som är viktigast för deras verksamhet 
svarar de att rekrytering av ideella, till 
såväl ledarroller som andra roller i före-
ningen, samt kompetensen hos tränare 
och ledare är de mest prioriterade. När 
vi jämför föreningarnas behov med hur 
de bedömer vårt stöd i respektive om-
råde ser vi att vi på ett bra sätt motsvarar 

behovet av kompetensutveckling och 
stöd för ledare och tränare. Vi upplevs 
också vara ett gott stöd när det gäller 
ekonomi och administration, evenemang 
och kvalitet på idrottsanläggningar. 
Däremot finns det mer att önska när det 
gäller stöd för rekrytering, för att på bäs-
ta sätt kunna möta föreningarnas behov. 

Årsredovisning 2019

Verksamhetens art och inriktning
Västerbottens Idrottsförbund (VIF) har till uppgift 
att, enligt VIF:s stadgar och Riksidrottsförbun-
dets (RF:s) stadgar, handha för idrottsrörelsen 
gemensamma angelägenheter inom distriktet. VIF 
skall också arbeta i enlighet med RF-stämmans och 
Riksidrottstyrelsens (RS) beslut. Föreningens säte är 
Umeå.     
     
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Inför året var vi rätt säkra på att International  
Physical Litterace Conference (IPLC) skulle sätta 
avtryck och det gjorde det också genom att 
deltagare från 25 nationer och de bästa forskarna i 
världen samlades i Umeå i september. Rörelserike-
dom fortsätter att spridas såväl inom idrottsrörels-
en som inom andra områden. Rörelsesatsningen 
i skolan har dessutom börjat sprida sig på fler 
platser i länet. Change the Game hade i år inte 
bara koppling till IPLC-dagarna i Umeå utan även 
till Change the Game on tour. Därtill genomfördes 
Idrottens dag i Skellefteå med cirka 20 idrotts-
föreningar och 2000 besökare – bra arrangemang 
som lyfter fram idrotten och rörelserikedom.
  Inkludering och mångfaldsfrågorna har fortsatt 
varit prioriterade, där vi under året bland annat 
jobbat med frågan om machokultur och normkritik. 
Vi har i det arbetet tagit fram ett eget material, 

Snacka om det, som är ett bra verktyg för att 
utbilda hela föreningen och dess olika målgrupper. 
Vi har även deltagit i ett par samarbetsprojekt, 
exempelvis projektet Gender Equality Toolkit för 
generation Z (GETZ). Projektet syftar till att skapa 
verktyg för att utbilda i frågor som rör jämställdhet 
och lika möjligheter inom idrott. Fritidsbanken 
fortsätter att engagera överallt, även på de ställen 
där vi tvingas läggas ned som i Skellefteå. I Umeå 
fortsätter verksamheten att blomstra.
  Vi har under året gått i mål med en del satsning-
ar som tex projektet med fokus på sportnäringen – 
Sportup North. Projektet har under sina tre år haft 
en stark jämställdhetsdimension och nått de mål 
som var uppsatta. En annan satsning som gick i mål 
var projektet Ålidhem äger Sport, där samarbetet 
med kulturen var centralt, vilket gett oss flera lär-
domar och aktiviteter som bidrar till en bra grund 
för fortsatt utveckling av Ålidhemsområdet.
  Landsbygden har varit och är även framöver ett 
tydligt fokusområde i enlighet med vår inriktning 
“Från fjäll till kust”. Idrottsföreningarna har en vik-
tig roll i våra många byar och under året startades 
en särskild arbetsgrupp upp med ambitionen att ge 
ytterligare kraft till och fokusering på arbetet.
  Vid mötesplats Lycksele utsågs Tannbergs- 
skolans IF till årets idrottsförening, priset som 
instiftades i Börje Sandgrens minne.
  2019 är sista året som VIF och SISU  
Idrottsutbildarna varit två organisationer.  
Sammanläggningen till RF-SISU Västerbotten har 
varit en process som framförallt inneburit  
administrativa och kommunikativa insatser.
 

Framtida utveckling
Vi kommer fortsatt att sätta stort fokus på rörel-
serikedom och missionera budskapet såväl inom 
idrottsrörelsen som utanför, i och utanför länet. 
Arbetet kommer inte minst att få kraft genom det 
fortsatta arbetet med rörelsesatsning i skolan, 
Change the Game, Idrottens dag och andra ar-
rangemang runt om i länet. 
 I linje med vår inriktning ”Från fjäll till kust” 
kommer vi under året fortsätta utvecklingen av 
idrottsevenemang och aktiviteter som en viktig del 
för att utveckla idrotten i hela länet. Vi kommer 
även fortsatt att ha fokus på Landsbygdsutveckling.
  Vi kommer under 2020 även påbörja en satsning 
för att inkludera fler inom idrottsrörelsen i kom-
muner som Bjurholm och Sorsele samt i ett antal 
stadsdelar i våra städer Skellefteå och Umeå. 

Medlemmar 
Förbundets medlemmar är 67 Specialdistriktsför-
bund (SDF) inom distriktet och 5 fleridrottsförbund.   
     
     
     
     
     
     
     
    

 

 1    
Föreningens Intäkter       
Bidrag 3 14 699 621  15 740 523
Nettoomsättning 4 2 073 325  2 144 442
Övriga föreningsintäkter  1 577 730  1 915 348
Summa intäkter  18 350 676  19 800 313

Kostnader       
Föreningskostnader 5 232 913  -344 844
Lämnade bidrag  7 052 763  -7 210 684
Övriga externa kostnader  5 323 569  -6 074 235
Personalkostnader 6 6 026 373  -5 840 422
Övriga kostnader  168 627  -299 303
Summa kostnader  18 466 991  -19 769 488       
Verksamhetens resultat  -116 315  30 825       
Resultat från finansiella investeringar      
Resultat från övriga värdepapper  0  -5 060
Ränteintäkter och liknande poster  0  3 736
Räntekostnader och liknande poster  -980  0
  -980  -1 324       
Resultat efter finansiella poster  -117 295  29 501
Bokslutsdispositioner  0  0
 Årets resultat enligt resultaträkningen -117 295  29 501       
Årets resultat enligt resultaträkningen -117 295  29 501
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 0  0
Avsättning till ändamålsbestämda medel 0  0
Kvarstående belopp för året  -117 295  29 501
       
Kvarstående belopp överförs i ny räkning -117 295  29 501

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Vad tycker du om Västerbottens Idrottsförbunds arbete 
med och stöd inom respektive område (top 5)?

Föreningarna har fortsatt en väldigt god uppfattning om Västerbottens Idrottsför-
bund. 69 procent svarar att de är mycket eller ganska positiva (jmf 2018: 69,3 
procent). 71 procent instämmer i att de är helt eller delvis nöjda med vårt arbete. 
Detta är en liten nedgång från förra året, men visar fortfarande en hög nöjdhet 
bland föreningarna (jmf 2018: 77,4 procent).

 

 1    
TILLGÅNGAR       
Anläggningstillgångar       
Finansiella anläggningstillgångar       
Aktier och andelar i dotterföretag  680 858  680 858
  680 858  680 858
       
Summa anläggningstillgångar  680 858  680 858
       
Omsättningstillgångar       
Kortfristiga fordringar       
Kundfordringar  1 350 645  2 146 281
Övriga fordringar  158 236  375 800
Förutbetalda kostnader och upplupna       
intäkter  65 457  250 734
  1 574 338  2 772 815
       
Kortfristiga placeringar    
Övriga kortfristiga placeringar  995 902  1 000 962
  995 902  1 000 962
       
Kassa och bank  1 793 052  1 652 471
  1 793 052  1 652 471
       
Summa omsättningstillgångar  4 363 292  5 426 248
SUMMA TILLGÅNGAR  5 044 150  6 107 106
      

BALANSRÄKNING NOT 2019  2018
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
 
Eget kapital 12    
Balanserat kapital  1 797 977  1 768 476
Årets resultat  -117 295  29 501
  1 680 682  1 797 977
Kortfristiga skulder       
Leverantörsskulder  465 067  884 027
Övriga kortfristiga skulder  2 222 479  2 652 898
Upplupna kostnader och       
förutbetalda intäkter  675 922  772 204
  3 363 468  4 309 129
       
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  5 044 150  6 107 106

Du hittar en komplett årsredovisning på:
www.rfsisu.se/vasterbotten/Omoss/arsmote/

Resultat och ställning  
Förbundets ekonomiska utveckling i sammandrag  
 2019 2018 2017
Bidrag 14 699 621 15 740 523 12 481 087
Nettoomsättning 2 073 325 1 833 137 1 007 356
Årets resultat -117 295 29 501 83 337
Eget kapital 1 680 682 1 797 977 1 768 476
Balansomslutning 5 044 150 6 107 117 5 588 277
Soliditet % 34 29 32

RESULTATRÄKNING NOT 2019  2018 BALANSRÄKNING NOT 2019  2018



Håll koll på vad vi gör

Nyhetsbrev
Nyhetsbrevet innehåller viktig information om vår verksamhet, tidpunkter för stöd och  
tips på utbildningar som kan vara intressanta. Får du inte vårt nyhetsbrev? Gå in på länken här 
nedan och prenumerera.

www.rfsisu.se/vasterbotten

Facebook
Här hittar du inspiration, ny forskning och allmän information om vad som händer inom idrotten 
i stort och i Västerbotten.

www.facebook.com/RFSISUVasterbotten

Hemsida
Här hittar du t ex information om ekonomiskt och administrativt stöd såväl som aktuell info om 
utbildningar och mycket annat.

www.rfsisu.se/vasterbotten

I våra egna kanaler hittar du information om 
såväl evenemang som tider för ansökningar 
och allt däremellan.


