Verksamhetsberättelse
med årsredovisning 2018

ordförande Maria Ericson

Strategi 2025
visar vägen
Jag vill börja med att skicka ett tack till alla er som bidrar
med ideella krafter inom idrottsrörelsen oavsett om du
är deltagare, ledare, förtroendevald eller funktionär. Alla
insatser vi gör ska bidra till idrottens mål 2025, Livslångt
idrottande, Idrottens värdegrund är vår styrka, Idrott i
förening och Idrotten gör Sverige starkare.
Med gemensamma krafter kommer vi närmare målen.
I Västmanland har vi tagit en stor och aktiv roll när det
gäller anläggningsfrågan och tillgängligheten till idrottsmiljöer. Vi ser att det är en viktig fråga för allmänheten
och där vikten är att vi kommer in tidigt i processen. Vårt
proaktiva arbete har redan börjat ge resultat där vi nu
finns med som en part tidigt i samhällsplaneringen.
Då 2018 var ett valår så lade vi extra kraft kring just
anläggningsfrågan och idrott hela livet. Det är frågor vi
även bär med oss i det fortsatta idrottspolitiska arbetet.
Något som också gav extra kraft under året var vår flytt
till nya lokaler på Rocklundaområdet i Västerås. Det är
något vi arbetat för i många år och nu äntligen finns vi på
nya Idrottens Hus med förbättrade möjligheter för både
personal och besökare.
2018 genomfördes Riksidrottsforum i Ronneby, ett
mötesforum där idrottsrörelsen arbetar med att förbereda
de ärenden som ska behandlas på Riksidrottsmötet i maj
2019. Västmanland Idrottsförbund var representerade och
det diskuterades bland annat organisation, stadgar,
anslutningar och bidrag.
Arbetet med spridning av Samsyn Västmanland har pågått under hela året bland de lagidrotter som är med; Fotboll, Innebandy, Handboll, Ishockey och Bandy. En framgångsfaktor i det arbetet är uthålligheten för att förhållningssättet ska
nå ut till ledare och föräldrar i föreningarna.
I september genomfördes IDROTTENS DAG för andra
året i Västerås där Lögarängen fick agera arena. Idrottens
dag bestod den här gången av två dagar. En dag för skolor
och deras femteklassare och en dag för allmänheten.
Vi bjöd även in lokalpolitiker från Västerås för att visa
idrottens bidrag till folkhälsan och samtidigt diskutera
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idrottens förutsättningar i Västerås. Värt att nämna är
att Idrottens dag är Sveriges bidrag till European Week of
Sport, som är en del av EU-programmet Erasmus+Sport.
Projektet Svett & Watt, eller Vett & Watt Idrott som det
formellt heter, avslutades under året med att ta fram några
filmer som visar enkla tips hur man spar energi, vilket var
ett av syftena med projektet. Vi kan med vår medverkan
i projektet som finansierades av Naturvårdsverket inom
ramen för Klimatklivet, sprida detta budskap till andra delar
inom idrottsrörelsen.
Under året kom rörelsesatsningen, som en särskild
satsning från regeringen, till Riksidrottsförbundet. I Västmanland startades verksamhet upp på fyra skolor i Köping
och Västerås, varav två särskolor. Syftet är att få igång
rörelse bland barn och unga och målgruppen är förskoleklass och upp till och med årskurs 6. Aktiviteter ska ligga
under raster eller i anslutning till skoldagen.
Läs denna verksamhetsberättelse tillsammans med vår
reportagebilaga IDROTTSÅRET 2018 I VÄSTMANLAND så får
du en ännu bättre bild av vår verksamhet. Trevlig läsning!
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Utvecklingsresor

För att nå idrottsrörelsens mål
På Riksidrottsmötet i maj 2017 togs beslut om fem utvecklingsresor som idrottsrörelsen
nu fokuserar på för att nå målen för Strategi 2025. Den moderna föreningen engagerar,
En ny syn på träning och tävling Inkluderande idrott för alla, Jämställdhet för en
framgångsrik idrott och Ett stärkt ledarskap

Idrottslyftet
Idrottslyftet barn och ungdom - Föreningsstöd

Idrottslyftet är medel som föreningar kan ansöka om för att
utveckla verksamheten i linje med den strategiska inriktning som svensk idrott tagit beslut om. Verksamheten ska
följa Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott.

Idrottslyftet har fått en starkare koppling till det pågående
strategiarbetet som sker just nu inom svensk idrott. För
Idrottslyftet innebär det att fokus ligger på att stimulera till
ett livslångt idrottande, där det är verksamheten i föreningen som ytterst ska utvecklas. Varje utvecklingsinsats ska
tydligt bidra till att idrottsrörelsen lever och leder efter sin
värdegrund, i linje med anvisningarna för barn- och ungdomsidrott.
Idrottslyftet ska inte vara en egen verksamhet utan ett
medel att utveckla föreningsidrotten i linje med den av
svensk idrott beslutade strategiska inriktningen, vilket
betyder att de övergripande mål vi ska sträva efter är:
•
Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så
att barn och unga väljer att idrotta i förening under
hela livet.
•
Alla lever och leder enligt svensk
idrotts värdegrund.
•
Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med
andra aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i
förening.
•
Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör.
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Under 2018 har vi fördelat medel (föreningsstöd) till våra
föreningar genom fem kategorier:
1. Jämställdhet för en framgångsrik idrott – Värdegrundsarbete och jämställdhetsarbete.
Fördelat under 2018 – 72 000 kronor.
2. Inkluderande idrott för alla – föreningsutbildning kopplat
till värdskap, dolda utmaningar, aktivutbildning (teambildning, kost, mental träning, rörelseförståelse).
Fördelat under 2018 – 392 000 kronor.
3. Stärkt ledarskap - föreningsdrivna ledarutbildningar, föreningsdrivna föreläsningar för aktivitetsledare och organisationsledare samt Plattformen/GTU.
Fördelat under 2018 – 403 000 kronor.
4. Den moderna föreningen engagerar – IdrottOnline alla delar
utbildning, kommunikationsutbildning kopplat till sociala medier,
webbutbildning i ekonomihantering (Fortnox).
Fördelat under 2018 – 100 000 kronor.
5. Ny syn på träning och tävling – framtagande av nya träningsformer/användandet aktivitetsytor rätt sätt och samsyn
på föreningsnivå. Fördelat under 2018 – 150 000 kronor.

Idrottslyftet barn och ungdom –
Utvecklingsstöd process

Utvecklingsarbete med inriktning mot:
•
Implementering av Idrottens nya mål
•
Implementering av barn och
ungdomsanvisningarna
•
Implementering av Idrotten Vill
•
Gå igenom SF: ets utvecklingsplan.
•
Utöver detta kan föreningen jobba med målstegen, SWOT-analys, skattning och analys
med mera

Sammanlagt har 30 föreningar gjort processer i
samverkan med oss. Till processer har vi använt cirka
700 000 kr till processledning samt omkostnader i
samband med dessa processer.
Föreningsträffar
Under 2018 har vi genomfört sammanlagt sju föreningsträffar med inriktning mot Strategi 2025 där extra
fokus har lagts på jämställdhet. Sammanlagt har det
deltagit cirka 100 föreningar.
Prova på - verksamhet
I februari genomfördes en prova på dag Vintersport i
samverkan med Norbergs kommun och det lokala
föreningslivet. Elever från årskurs 4,5 och 6 fick möjligheten att prova på längdskidor, slalomskidor och skidorientering. Totalt deltog 180 elever. I Västerås har vi
tillsammans med Västerås Stad genomfört Try it med
ungefär 1000 deltagande barn och ungdomar.
V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2018

| 5

6

V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2018

| 7

Idrottslyftet - Anläggning

Tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer är
avgörande för vilken verksamhet som kan bedrivas. Med
idrottsmiljöer menas även allt nyttjande av luft, mark och
vatten för idrottslig verksamhet.
I maj bjöd vi med länets kommuner på en studieresa till
Stockholm för att besöka goda exempel på idrottsanläggningar och miljöer för fysisk aktivitet. Dagen innehöll ett
stopp i Alby folkhälsopark samt ett stopp i Rissne där både
en spontanidrottsplats och en inomhushall för parkour
besöktes. Anläggningarna som besöktes under dagen har
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utvecklats genom en hög delaktighet från invånarna och
aktörer i närområdet. Alby folkhälsopark och spontanidrottsplatsen i Rissne har även haft fokus på jämställdhet genom
hela processen. Syftet med dagen var att lära oss mer om
arbetssättet som använts i framtagandet av dessa anläggningar samt stärka dialogen med kommunerna om hur vi
tillsammans kan utveckla befintliga och nya idrottsanläggningar i länet.
Under året har vi beviljat 2 840 000kr i anläggningsstöd
fördelat på tolv olika projekt.
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Den moderna föreningen engagerar
Sakkunnig inom barn- och ungdomsfrågor

Inom ramen för barn och ungdom har vi arbetet med två
inriktningar, Samsyn Västmanland samt ”case” som kommit
in till förbundet, där en åtgärd krävs. Inom Samsyn
Västmanland har vi haft två arbetsmöten under året där vi
framförallt arbetat med implementeringen av
Samsyn Västmanland.
Under slutet av 2018 har vi börjat titta på förändringar
för 2019 och framöver. Utgångspunkten för Samsyn Västmanland är Riksidrottsförbundet riktlinjer för barn- och
ungdomsidrott, med målsättningen att idrotterna ska organisera sig så att ingen ska tvingas välja eller sluta med någon
idrott redan som barn eller ungdom.
Samsyn är en del av Idrottslyftet. Under året har även
flertalet ”case” kommit in till förbundet där vi behövt träffa
föreningen för att hålla en diskussion gällande Idrotten Vill,
Barn- och ungdomsanvisningarna samt Samsyn Västmanland.

komma igång med sin bokföring.
Vi har även många telefonsamtal, kortare besök och
support via mail för att stötta föreningar och förbund
gällande kunskap kring föreningslära och ekonomi.

IdrottOnline

IdrottOnline är ett gemensamt verksamhetssystem för hela
idrottsröreslen och utgör basen för all kommunikation och
administration mellan medlem, förening och förbund.
Systemet är byggt utifrån att föreningen ska hitta allt på
ett och samma ställe, vare sig det gäller hemsida, medlemsregister, ansökan till LOK-stöd och Idrottslyft, administration av utbildningar och tävlingar och mycket mer.
Föreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet får
tillgång till allt detta helt kostnadsfritt. Varje år genomför vi i
Västmanland utbildningar i dessa olika funktioner samt att vi
hanterar support för programmet.

Föreningslära

Många frågor kan vara besvärliga att reda ut i en förening.
Därför utbildar vi våra föreningar i föreningslära. Under
utbildningen pratar vi bland annat om hur föreningsdemokrati fungerar, vilka rättigheter och skyldigheter du
har som medlem/styrelse, vi pratar bokföring, valberedning,
årsmöte och idrottens organisation.
Under året så har följande föreningar genomgått utbildning i föreningslära i samverkan med oss: Köpings Ridklubb,
Arboga IBK, Fagersta MK. Kolsva IF. ABB IF, DF Köpingstriffarna, Västerås Roller Derby, FK Veganerna, DF Dream
Team, Föreningen 021 Grappling, Sala Mosquitos, Ullvi SK,
Surahammars RF, Tortuna Sportklubb, Västerås Innebandysällskap Ungdom, Föreningen Gymmix Ransta, Boxningsklubben Royal, Föreningen Hilti BJJ Västerås.
Riksidrottsförbundet erbjuder alla föreningar ett
kostnadsfritt bokföringsprogram som heter Fortnox som
är kopplat till IdrottOnline där vi har hjälpt föreningar att
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En ny syn på träning och tävling
Idrottens dag

Idrottens dag är ett nationellt koncept med syftet att inspirera fler barn, unga och vuxna att kunna och vilja idrotta
hela livet. Idrottens dag ska också lyfta upp idrottsfrågorna
på agendan och uppmuntra till samtal om hur vi ska idrotta
i framtiden. Idrottens dag arrangerades på 31 orter i
Sverige 2018. I Västmanland arrangerades tre tillfällen, två i
Västerås och ett i Köping.
Fredagen den 7 september fick 550 elever i årskurs fem
från olika skolor i Västerås möjlighet att besöka Idrottens
dag på Lögarängen. Dagen bjöd på massor av olika aktivitet
från början till slut. Lördagen den 8 september fick
allmänheten möjligheten att besöka Idrottens dag. På plats
fanns ett 20-tal aktörer som tillsammans erbjöd cirka 30
olika prova på-aktiviteter. Under båda dagarna fanns
representanter från Riksidrottsförbundet på plats med en
rörelsebana, som utmanade deltagarna i olika motoriska
rörelsefärdigheter.
På fredagen arrangerades en politikerlunch där vi tillsammans med deltagande politiker diskuterade vikten av
rörelseförståelse och idrottens roll i samhället.

Night event

Den 29 september genomfördes Idrottens dag som en
kvällsaktivitet i Köping. Kvällen blev både rolig och fartfylld
med cirka 300 deltagare i åldrarna 13-17 år. Besökarna fick
bland annat prova på klättervägg, bumper ball med mera.
Under kvällen spelade även DJ Sandro som fick deltagarna
att bli riktigt varma i kläderna. Sammantaget var det en
inspirerande kväll där ungdomar i blandade åldrar fick
prova på roliga och utmanade aktiviteter.

V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2018
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Inkluderande idrott för alla
Parasport

Vi arbetar i nära samarbete med Västmanlands Parasportförbund och Svenska Parasportförbundet. Från årsskiftet
2017/2018 så är det 20 idrotter som är inkluderande och
själva därför ansvarar för paraidrotten inom sitt förbund
med stöd av Parasportförbundet. Vi har under året arbetat
vidare med simföreningarna, bland annat har Västerås
Simsällskap under året haft några prova på tillfällen för barn
med funktionsnedsättning i samarbete med Västmanlands
Parasportförbund.
Under året har vi även inlett ett nytt samarbete med
Västerås Skidklubb och FUB Västerås, där barn med funktionsnedsättning under vintern 2019 kommer att få prova
på längdskidor. Vi har även haft samarbete med IFK Västerås
Konståkningsklubb och Mälarstadens Konståkningsklubb,
FUB Västerås, RBU Västerås, Västerås Stad och Arvid Svensson
vad gäller arbetet att kunna få installera en ”No fall” i en av
ishallarna i Västerås. ”No fall” är en hoppsele där personer
med funktionsnedsättning kan få hjälp att prova på att åka
skridskor. Föreningarna har fått Idrottslyftsmedel från
Västmanlands Idrottsförbund under 2018 och under 2019
kommer föreningarna att söka ytterligare medel från
Allmänna Arvsfonden för att kunna finansiera ”No fall”.

Våra föreningar erbjöds under 2018 en föreläsning i samarbete med Södermanlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Södermanland, där Måns Lööf föreläste på temat”Dolda
utmaningar”. Föreläsningen gav inspiration, tips och råd om hur
man bemöter barn och ungdomar med osynliga funktionsnedsättningar. Att möta varje person utifrån deras behov är både
stort värdskap men också en möjlighet för alla att känna sig
välkomna inom idrottsrörelsen.

Fritidsbanken

Vi har i samarbete med kommunerna haft sju fritidsbanker
öppna i länet under 2018. Fritidsbanken är som ett bibliotek,
men med sport- och fritidsutrustning, istället för böcker.
Här får du kan låna utrustning helt kostnadsfritt.
Fritidsbanken finns i följande kommuner i Västmanland:
Västerås, Sala, Fagersta, Köping, Arboga, Kungsör och
Surahammar. I Hallstahammar är det snart klart med lokal
och tanken är att banken ska startas upp under 2019.
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De Launa

Inom idrottsrörelsen vill vi att så många som möjligt ska delta så
länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt. I det
arbetet gäller det att våga ompröva valda sanningar och
modeller för att sänka trösklar och inkludera människor
som idag står långt utanför idrotten. Idag lever närmare en
halv miljon människor i Sverige i ett tydligt utanförskap. Ska
vi ha en inkluderande idrott för alla krävs både självinsikt
och nytänkande.
I Västmanland forstatte vi under 2018 vår satsning på
idrott i utsatta områden . Satsningen heter De Launa, vilket
betyder - det är lugnt - på slang. De Launa är ett samarbete
mellan Västmanlands Idrottsförbund, 16 idrottsföreningar i
länet, Fagersta kommun och Västerås Stad. Satsningen
riktar sig mot grundskoleelever i resurssvaga och segregerade områden. Syftet med satsningen är att ge eleverna
möjlighet att prova på olika idrotter under eller i nära
anknytning till skoltiden.
Under året deltog 158 barn i aktiviteterna med cirka
2000 deltagartillfällen, där deltagarna fått möjlighet att
prova minst tre olika idrotter. Könsfördelningen har varit
60% killar och 40% tjejer. I Västerås var det 28% av deltarna
som sökte sig vidare till någon av föreningarnas ordinarie
verksamhet, utanför projektet. Handboll, fotboll och
boxning toppade listan gällande nyrektytering. Kostnadsfritt medlemskap i samtliga deltagande föreningar under en
tidsbegränsad period har ingått i satsningen. Detta är
möjligt tack vare etableringsmedel och Barnlotsmedel från
Västerås Stad.
De Launa tar ny fart under 2019.
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Stöd för inkludering

Att hitta nya metoder för integration och inkludering är
viktigt för idrottsrörelsen och många av länets föreningar har
utvecklat sin verksamhet genom att välkomna nya
medlemmar. Människor från utsatta områden har generellt
sett en låg föreningsnärvaro, men allt fler börjar närma sig
idrotten och vill delta i föreningslivet.
En stor del av vårt arbete under 2018 har varit att ge råd
samt att fördela medel till de föreningar som vill
utveckla sin verksamhet för att inkludera fler. Utöver detta
har vi även varit samordnare för prova på-aktiviteter. Under
sportlovet erbjöds kostnadsfria aktiviteter i form av alpint,
längdskidåkning samt skridskoåkning. Sammanlagt deltog cirka
200–300 personer, flertalet av dessa var ensamkommande barn.
Ekonomiskt stöd till föreningar
Västmanlands Idrottsförbund tilldelades 1,3 miljoner kronor
från Riksidrottsförbundet för att jobba med integration och
inkludering under 2018. Vi valde att göra ett enkelt
ansökningsförfarande genom att föra dialog med föreningen
om syfte och mål med den tänkta verksamheten.
Startbidraget för samtliga föreningar är max 10 000 kronor.
Vid vidareutveckling av integrations- och inkluderingsarbete
kan ytterligare medel beviljas och maxbeloppet är 75 000
kronor. Sammanlagt har 80 satsningar beviljats medel och
resurser har fördelats till föreningar i hela länet.
Fördelade medel per kommun
Arboga Kommun		
90 000 kronor
Fagersta Kommun		
100 000 kronor
Hallstahammars Kommun 220 000 kronor
Kungsörs Kommun		
90 000 kronor
Köpings Kommun		
247 000 kronor
Norbergs Kommun		
70 000 kronor
Sala Kommun		
30 000 kronor
Skinnskattebergs Kommun 90 000 kronor
Surahammars Kommun
50 000 kronor
Västerås Stad		
332 800 kronor
Totalt föreningsstöd
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1 319 800 kronor

TIA-medel

I slutet av 2018 beviljades vi 450 000 kronor av Region
Västmanland i form av TIA- medel (tidiga insatser för
asylsökande). Arbetet kommer att påbörjas under 2019 och
riktar sig till asylsökande i Arboga, Kungsör, Norberg och
Skinnskatteberg. Syftet med insatserna är att etablera en
kontakt mellan asylsökande personer och idrottsföreningar
på de olika orterna, och att kontakten på sikt ska leda till
inkludering i idrottsföreningars ordinarie verksamhet. Syftet
att särskilt stötta nyanlända HBTQ-personer som står extra
långt ifrån föreningslivet.

Pride

Under året deltog vi i samtliga prideparader som arrangerades i länet. Först ut var Sala i maj, därefter gick vi i Västerås
prideparad i juni och slutligen deltog vi i Hallstahammars
prideparad, som genomfördes för första gången någonsin.
Flera idrottsföreningar deltog i paraderna för att manifestera
för en inkluderande idrott.
För andra året i rad hade vi ett samarbete med Skiljebo
SK i samband med ArosCupen. Samarbetet innebar att samtliga deltagande lag tilldelades en regnbågsfärgad kaptensbindel samt att vi fanns på plats på cupområdet och informerade om vårt arbete med att skapa en inkluderande idrott.

Jämställdhet för en framgångsrik idrott
I samverkan med Västerås stad genomfördes en föreningsträff med temat jämställd idrott. Föreläste under kvällen
gjorde Maria Rooth. Innan föreläsningen bjöd vi in VIK:s
tjejer som spelar ishockey för en egen sittning tillsammans
med Maria.

Samverkan Mälardalens Högskola

Jämställdhetsrådet

Vi medverkar årligen som föreläsare på
Folkhälsoprogrammet och i år gällde det en föreläsning för
studenter i årskurs 2. Föreläsningen var på temat policy
och styrning inom idrotten och ideell sektor. År 2018 var vi
praktikplats för 2 studenter från Folkhälsoprogrammet.

Under året har vi aktivt deltagit i Länsstyrelsens jämställdhetsråd samt bidragit till arbetet i rådets fokusgrupp
jämställd hälsa. Deltagandet har bland annat resulterat i
framtagandet av en gemensam kampanj på temat jämställdhet
för en framgångsrik idrott. Kampanjen planeras att lanseras
våren 2019.
I samverkan med Länsstyrelsen Västmanland, Västerås
stad och Mälardalens Högskola anordnade vi i maj en
konferensdag på temat jämställd idrott. Föreläste gjorde
Riksidrottsförbundets sakkunniga i jämställdhetsfrågor,
Jenny Svender, samt Shanga Aziz från organisationen
Locker Room talk.

Västmanlands Idrottsförbund har under året varit
representerade vid Folkhälsoprogrammets branschrådsmöten. Under 2018 deltog vi även som talare vid
Folkhälsoprogrammets 20 års jubileum.

MDH blev 2018 ett elitidrottsvänligt lärosäte, vilket
betyder att högskolan erbjuder en god miljö för elitidrott
och studier genom att hjälpa idrottaren att anpassa sina
studier. Västmanlands Idrottsförbund har varit delaktig i
processen och stöttat arbetet med att Mälardalens
Högskola ska bli ett elitidrottsvänligt lärosäte.

I samverkan med Länsstyrelsen Västmanland anordnade vi
under hösten en föreläsning på temat maskulinitet och
normer inom idrotten. Föreläste gjorde Peter Svensson.
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Ett stärkt ledarskap
Trygga idrottsmiljöer

Under 2018 har vi startat upp vår satsning trygga idrottsmiljöer
som kommer ingå i Idrottslyftet under 2019.
Målsättningen är att våra föreningar ska ha trygga idrottsmiljöer
där flertalet av våra föreningar tagit fram en handlingsplan. I
Arboga kommun har man under 2018 haft en första stor träff
med föreningarna samt beslutat att samtliga föreningar i
kommunen ska ha en handlingsplan klar under 2019.

Folksam Ledarcamp

Den 25-27 maj 2018 genomfördes Folksams Ledarcamp på
Kungsörstorp i Kungsör. Med på campen, vilken finansierades via försäkringsbolaget Folksam, var cirka 90 unga ledare i
åldern 18-25 år från olika idrottsföreningar i Västmanland,
Örebro, Sörmland och Östergötland. Arrangörer var Distriktsförbunden och SISU Idrottsutbildarna i de fyra länen. Målet
med campen är att ge unga ledare en chans att utvecklas
både i sin ledarroll och som personer, samt att skapa gränsöverskridande nätverk. Ledarcampen innehöll bland annat
föreläsningar, teater, aktiviteter och olika teambuildingsövningar kopplat till temat ledarskap.

TRY IT sommar 2018 genomfördes vecka 31-33 på Solid
Park Arena. Vecka 31 genomfördes ledarskapsutbildning för
de unga ledarna och vecka 32-33 genomfördes de praktiska
prova-på veckorna för barnen. 60 gymnasieungdomar
anställdes som ledare och fick en veckas ledarskapsutbildning
som SISU Idrottsutbildarna hade det huvudsakliga ansvaret
för. Utbildningen bestod av fem block: värdskap, ledarskap,
konflikthantering, skadeförebyggande/akut omhändertagande och parasport. Utöver egna föreläsningar anlitades
externa föreläsare i värdskap, i konflikthantering, i skadeförebyggande/akut omhändertagande och i parasport. Teoretiska föreläsningar blandades med praktiska övningar, diskussioner och workshops.
Totalt besökte 910 unika barn (360 tjejer, 544 killar, 6
annat) TRY IT vid minst ett tillfälle, varav 327 st inte var föreningsaktiva sedan tidigare. I genomsnitt deltog 135 barn per
dag. 60 gymnasieungdomar var ledare för 21 olika aktiviteter, samt ansvarade för inskrivning av deltagare. 22 idrottsoch kulturföreningar medverkade i TRY IT sommar 2018.

Tränarutbildning tillsammans med Västerås Stad

Tillsammans med Västerås Stad genomförde vi en utbildning
för tränare med elitinriktning. Syftet med utbildningen var
att ge en teoretisk och praktisk kunskapsbas för att deltagarna
ska förstå, använda och värdera beteendevetenskapliga
frågeställningar med inriktning på förberedelse, genomförande och utvärdering av prestation. Med ökad kunskap,
erfarenhet och färdighet fick deltagarna en grund som i
framtiden ska kunna leda till en anställning som tränare.
Under 2018 genomfördes åtta träffar samt en avslutning
med sammanlagt 14 deltagare.

Try IT, unga ledare

För trettonde året arrangerades sommaren 2018 prova-på
verksamheten TRY IT, ett etablerat samverkansarrangemang
mellan Västerås stad, SISU Idrottsutbildarna Västmanland,
Västmanlands Idrottsförbund och föreningslivet i Västerås.
TRY IT är i första hand en gratis prova-på-verksamhet för att
ge barn och ungdomar mellan 10-15 år en möjlighet att hitta
nya vägar in i föreningslivets kultur- och idrottsverksamhet.
Det är också en möjlighet för föreningar att rekrytera nya
medlemmar till sin verksamhet. Ett väl fungerande samarbete med föreningar och studieförbund är helt avgörande för
att TRY IT sommar ska fungera.
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Satsningar och uppdrag
Rörelsesatsning

Alltför många barn och unga sitter stilla.
Riksidrottsförbundet har därför fått i uppdrag av
regeringen att göra en satsning för mer rörelse i skolan.
Rörelsesatsning i skolan syftar till att förbättra folkhälsan,
välbefinnandet och skolresultaten. Distriktsförbunden
leder rörelsesatsningen regionalt, i nära samverkan med
kommuner och skolor. Rörelsesatsningen samspelar med
skolans uppdrag där det i läroplanen för grundskolan står:
”Skolan ska även sträva efter att erbjuda alla elever daglig
fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.”
Under våren 2018 anställdes en projektledare av
Västmanlands Idrottsförbund som startade upp projektet
genom att göra en kartläggning. Under första året valde vi
att fokusera satsningen till skolor i Västerås och Köping, där
åtta skolor valdes ut. Av dessa åtta skolor är två särskolor.
Vidare har projektledaren ansvarat för kontakt med berörd
personal på skolor och kommun, rekrytering av aktivitetsledare, kontinuerlig uppföljning av projektet och inköp av
material för aktiviteterna.
Tre aktivitetsledare rekryterades för att leda verksamheten
på skolorna. Under augusti-september utbildades aktivitetsledarna och det anordnades en utbildningsdag i Västerås med
fokus på rörelseförståelse. Samtliga skolor i hela länet var
inbjudna och personal från 40 skolor deltog. Utöver detta
genomfördes en utbildningsdag, även den med fokus på rörelseförståelse, i Norberg där 75 lärare från Norbergs kommun
utbildades.
I oktober implementerades satsningen ute i skolorna med
organiserade rörelseaktiviteter i anslutning till skoldagen.
Aktiviteterna resulterade i 9 200 deltagartillfällen under hösten.

Arbetsmarknadsåtgärder

Från och med 1 juli 2017 har Arbetsförmedlingen öppnat
upp för lönestödet ”Extratjänster” för idrottsföreningar
och trossamfund. När det gäller idrottsföreningar så är
kravet att berörd förening bedriver verksamhet för barn
och ungdom och att arbetsuppgifterna gynnar denna målgrupp. Målgruppen för ”Extratjänster” är långtidsarbetslösa och nyanlända.
Under 2018 påbörjade vi projektet med syftet att informera
föreningar om extratjänster och hur deltagarstöd och
handledarstöd fungerar. Initialt etablerades kontakt med
arbetsförmedlingarna i länet för att tillsammans hjälpas åt att få
målgruppen i sysselsättning och samtidigt stötta föreningarna
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på bästa sätt. Under året tog vi fram nytt informationsmaterial
som våra idrottskonsulenter har användt hos föreningar.I
samarbete med Arbetsförmedlingarna i länet anordnade vi
informationsträffar för länets föreningar. Vi har även
funnits med i rekryteringsprocesser.
Dialog har förts med kommuner som har intresse av att
själva anställa extratjänster. Under 2018 har vi också haft
träffar med övriga idrottsdistrikt i landet gällande extratjänster för erfarenhetsutbyte och gemensam målsättning.
På Västmanlands Idrottsförbund har vi under året
anställt tre extratjänster med syfte att erbjuda meningsfull
sysselsättning, språkträning, och med målet att det på sikt
ska öka möjligheterna till att få en osubventionerad anställning.
Under året har vi medverkat till att cirka 35 personer har
fått sysselsättning via lönestödet extratjänster.

Idrott hela livet

Vi lever allt längre och behovet av att vara fysiskt aktiv
hela livet växer. Om fler vuxna och äldre skulle idrotta mer
skulle många få en högre livskvalitet och samhället skulle
spara mycket i hälso- och sjukvårdskostnader. För att stimulera
idrottsföreningar att få fler seniorer 65+ att mötas och vara
fysiskt aktiva initierade vi i början av 2018 ett nytt ekonomiskt
stöd riktat till satsningar på idrott hela livet (65+). Intresset
var stort och totalt beviljades elva idrottsföreningar stöd.

Antidoping

Svensk antidoping (Riksidrotts Förbundet) är ansvarigt för
antidopingarbetet inom idrottsrörelsen i Sverige. Av de 71
specialidrottsförbunden har de flesta egna antidopingprogram och alla distriktsidrottsförbund arbetar förebyggande
mot doping.
Enligt RF:s riktlinjer är följande punkter de viktigaste för
distriktsförbundens antidopingarbete:
•
Antidopinginformation
•
Förebyggande dopingkontroller
•
Medverkan i lokala/regionala samverkansgrupper
eller projekt kring antidoping
Varje distrikt upprättar årligen en regional plan för de förebyggande dopingkontrollerna. I Västmanland har vi genomfört
12 förebyggande dopingkontroller under 2018. Förutom provplanens dopingkontroller har våra dopingkontrollanter under
det gångna året, på uppdrag av RF, genomfört dopingkontroller
vid olika tävlingar/matcher i länet.

Vi har fortsatt stötta och uppmanat idrottsföreningar att
arbeta med utbildningsmaterialen Vaccinera klubben mot
doping samt renvinnare (www.renvinnare.se).
Under året har vi tillsammans med Länsstyrelsen
Västmanland anordnat en seminariedag på temat maskulinitet och doping. Föreläste gjorde sportjournalisten och
antidopingambassadören Jonas Karlsson.
Vi har fortsatt varit representant i Länsstyrelsen
Västmanlands ANDT- nätverk.

Utmärkelser
Guldmedalj
Sven Olof Persson
Sten-Erik Zetterberg

Västerås FK:s Malin Marmbrandt. Foto: Bildbyrån.

V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2018

| 23

LOK-stöd
LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till
något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som
bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år.

LOK-stöd per kommun 2016-2017
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LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och
ungdomsidrott.

SDF-bidrag
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Samverkan
Alla har vi behov av varandra och vikten av samarbeten
i länet är stor, därför arbetar vi aktivt för samverkan med
externa parter. Under 2018 har vi haft god samverkan med
exempelvis Länsstyrelsen, övriga studieförbund
tillsammans med Länsbildningsförbundet, Arbetsförmedlingen,
Rädda Barnen, samtliga kommuner och Regionen,
turistnäringen etc.
Av Västerås Stad har vi ett särskilt uppdrag när det gäller
stöd och utveckling av idrottslivet i kommunen och vi har
kontinuerliga uppföljningar och samtal för att förbättra
idrottsrörelsens förutsättningar men även förbättra folkhälsan och möjlighet till idrott för alla. Vi samverkar inte
bara med idrotts- och friluftsnämnden utan även med skolnämnden, byggnadsnämnden och kommunstyrelsen.
Region Västmanland är också en mycket viktig samverkanspart. Där har vi tillsammans startat arbetet med att
ta fram en Regional idrottspolitisk plan. Vi samverkar även
intensivt med kultursidan och turismen i Regionen – allt för
att vi ser synergier när det gäller idrotten i länet.

Idrottspolitiskt arbete

2018 var ett valår och självklart la vi ett extra tryck på det
idrottspolitiska arbetet, även om det arbetet aldrig vilar
från vår sida.
Under våren så hade vi fokus på idrottens möjligheter
till anläggningar och idrottsytor samt bristen på dessa. Det
exemplifierade vi med film om Gäddeholm där idrottsytor
helt har glömts bort i det nybyggda bostadsområdet. Vi
drev arbetet på bred front med insändare, reportage i
tidningar och även i sociala medier. Vi fick bra respons från
Västerås Stad och finns nu med som en part i remisser kring
nya områden direkt från start.
Vår andra valfråga handlade om idrott för äldre. Under
parollen ”Träning och gemenskap för starkare pensionärer”
lyfte vi vikten av idrott i förening hela livet.
Vi arbetade också tillsammans med Västerås Idrottsallians
gällande frågeställningar till de politiska partierna inför
valet . Ett underlag som vi fortsatt tar med oss och följer
upp med partierna.

Kommunikation

Under 2018 publicerades 83 artiklar eller inslag av vår
verksamhet i Västmanländsk media, vilket visar att vi ha
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en tydlig och viktig roll i samhället. Ämnen som har lyfts
under året är bland annat jämställdhet, inkludering, värdegrundsarbete samt vårt arbete med idrott och kultur. Även
våra valfrågor fick stor uppmärksamhet i media, inte minst
anläggningsfrågan som resulterade i flertalet debattinlägg,
artiklar samt inslag i radio och TV.
För att lyfta idrottsrörelsen och sprida goda exempel
berättar vi även om vår verksamhet via egna artiklar som
publiceras på vår webbsida och i vårt årliga magasin “Idrott
i Västmanland”. Under året har det resulterat i 14 artiklar
med god spridning från olika idrotter och föreningar över
hela länet.
Under året har vi fortsatt att arbeta strategiskt med rörlig
bild, inte minst i våra sociala medier, där rörlig bild har en
stor genomslagskraft. Vi har arbetat aktivt med Facebook
och Instagram och har även en blogg och en egen kanal på
YouTube.
Under 2018 producerade vi två utbildningskataloger
med aktuella kurser och föreläsningar samt information och tips till våra föreningar, ledare och aktiva. På
Västmanlands Idrottsförbunds webbsida finns information
om bland annat LOK-stöd, Idrottslyftet, integrationsarbete,
avtal för idrotten, stadgar, stipendier, utmärkelser och
mycket mer.
Aktuell information har under året även skickats ut via vårt
nyhetsbrev som är riktat till idrottens olika målgrupper.
Målet med vår kommunikation är att alla delar ska
komplettera varandra och bidra till en tydlig helhet av
vår verksamhet och organisation.

Svett & Watt

Under året avslutades miljöprojektet Svett & Watt, som vi
genomfört i samarbete med förbundet Agenda 21. Syftet
med projektet var att öka kunskapen om energianvändningen samt utsläpp av växthusgaser och att bidra till beteendeförändringar inom idrottsrörelsen.
Det blev en lyckad satsning där vi väckte ett stort engagemang kring energi- och klimatfrågor hos föreningar i hela
Västmanland. Projektet är nu avslutat, men materialet och
kunskapen lever vidare. Projektet Svett & Watt finansierades av Naturvårdsverkets program Klimatklivet.

Idrott hjärta kultur

Vi på Västmanlands Idrottsförbund använder sedan länge
kultur i vår ordinarie verksamhet som ett självklart stöd till
idrotten. Under år 2018 har vi implementerat begreppet
#idrotthjärtakultur ytterligare och förutom allt som pågår
dagligdags har vi genomfört en mängd aktiviteter där idrott
och kultur berikar varandra lite extra. Vi har bland annat:
•

•

•

Tillsammans med Västerås basket, Team Social hållbarhet på Viksäng/Öster Mälarstrand, Västerås stad
och konstnären Tony Lorenzi genomfört Sveriges första ”Project Backboard”
Varit värdar tillsammans med Västmanlands
Konstmuseum under en inspirationsföreläsning med
Karin Wahlén (Kulturcoach, Östersunds Fotbollsklubb)
Med hjälp av 4:e teatern genomfört flertalet teater-workshops för att stärka självkänsla bland idrotts-

•
•
•
•

aktiva, liksom stöttat ”Klätterbio” och trolleri med
efterföljande lärgrupper
Använt bokbuss och boktält under Aroscupen och
Idrottens Dag
Drivit fortsättningen på projektet ”Läs för häst – må
bäst”
Inspirerat vidare till bloggande och berättande på
idrottens alla olika arenor
Tagit fram ännu fler affischer där lärande via skapande
stått i fokus, utvecklat våra aktivitetsboxar, tagit fram
en ”prisrosett” där alla är vinnare inom ridsporten mm

För bilder, inspiration och mer information se
#idrotthjärtakultur

Under sommaren 2018 förvandlades en basketplan på Viksäng till både plan och konstverk. Satsningen var en del av #idrotthjärtakultur
och genomfördes i samverkan med konstnären Tony Lorenzi, Västerås Basket, Öbergs Färg och Viksängs Fritidsgård.
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Idrottens Hus
Ett långsiktigt och efterlängtat mål blev äntligen uppfyllt
under 2018 då vi flyttade Idrottens Hus till nya lokaler på
Rocklunda i Västerås. Nu har vi bra ändamålsenliga och
framförallt tillgängliga lokaler på ett område som verkligen
andas idrott. Vi har fått en bra arbetsmiljö för vår personal
och även kunnat ta emot nya hyresgäster så vi inom idrotten får fler synergier med gemensamhetsytor.

Simförbundet, Västmanlands Parasportförbund,
Västmanlands Ishockeyförbund, Västmanlands
Fotbollförbund, Norra Svelands Basketbollförbundet,
Västmanlands Cykelförbund, Västmanlands
Idrottshistoriska sällskap, Tillberga Bandy samt
Widénska Gymnasiet i Idrottens Hus.
Har ni inte ännu besökt oss, så gör det nu.

Tillsammans med oss på Västmanlands Idrottsförbund
och SISU Idrottsutbildarna hittar du även lokaler för:
Riksidrottsförbundets LOK-stödsgrupp, Mellansvenska

I april flyttade vi in i nya lokaler på Rocklunda i Västerås.
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