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Den bästa av världar är den med idrott och
rörelseglädje. Utan rätt förutsättningar
får inte alla chansen att hitta in. Vi är Riks
idrottsförbundets och SISU Idrottsutbild
arnas förlängda arm i Stockholmsdistriktet
och vi ska verka för att utveckla och ut
bilda idrotten, för att göra Stockholm till
en levande idrottsplats med plats för alla.

Vi är stödorganisationer för våra idrotts
föreningar i Stockholmsdistriktet. Våra
uppgifter sammanfattas i att företräda
idrotten där den behöver företrädas, leda
viss utveckling inom idrotten och vara en
samlande kraft samt stödja – ge stöd och
service – inom de områden som behövs.
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• Stärka arbetet med föreningsutveckling för att möta medlemmarnas behov enligt intentionerna från
arbetet kring "framtidens förening".

1 Föreningsidrotten ska utvecklas och
förutsättningarna förbättras.

• Utveckla arbetet med att rekrytera
och behålla flickor och pojkar, barn
och ungdomar inom föreningsidrotten

3 Förstärka arbetet med att behålla
flickor och pojkar i tonåren inom
föreningsidrotten.

• Fortsätta satsningen på värdegrundsarbetet på alla nivåer. Idrottens värdegrund innebär att belysa
och leda frågan om hur vi bedriver
idrott utifrån barnets bästa, samt
inspirera till utvecklingsarbete inom
föreningar och förbund, utifrån
Idrotten Vill, idrottens idéprogram.
• Driva opinion och fortsätta det
intensiva arbetet med att förbättra
tillgången och tillgängligheten till
idrottens rum och miljöer.

2 Idrottsrörelsen ska ha ökat i antalet
aktiviteter och utövare.

4 Alla föreningar ska erbjudas stöd
och support för att omsätta och anpassa intentioner och ambitioner i
”Idrotten vill” utifrån sina respektive
förutsättningar.
5 Erbjuda medlemmarna stöd inom
barn- ungdom och vuxenidrotten
såväl bredd som elit samt utifrån
RF:s antidopingpolicy.
6 SISU Idrottsutbildarna ska vara det
självklara valet för förenings- och
förbundsutveckling.
7 Stötta möjligheter för ”dubbla
karriärer”, dvs kombinera utbildning och elitidrott genom distriktets
nationella idrottsgymnasier samt
Sport Campus Sweden.
8 Fortsatt verka för att öka samhällsstödet till idrottsföreningarna och
att öka tillgången till de miljöer som
de verkar i.
9 Verka för fler idrottsevenemang till
regionen.

