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2013 vill vi bli ännu bättre på att driva, utveckla och stötta idrotten och idrottsföreningarna i Stockholmsdistriktet. Verksamhetsplanen utgår ifrån att vi ska utveckla idrotten, skapa resurser och förutsättningar och ge
stöd och service.

Stockholms Idrottsförbund arbetar utifrån den verksamhetsinriktning stämman antog 2010-2015. Våra
utmaningar är att öka tillgången till idrottens rum och miljöer, inspirera fler unga, göra det mer attraktivt att vara
ideell ledare, arbeta för fler evenemang till regionen och skapa förutsättningar för elitidrotten.
SISU Idrottsutbildarna ska som idrottens utbildningsorganisation erbjuda ledare och aktiva utbildning och

utveckling som förbättrar verksamheten. Genom kurser, föreläsningar, uppdragsutbildning, processledning och
lärgrupper ökar vi kompetensen hos såväl individer som föreningar. Våra insatser utgår alltid från lärandeprocesser och utveckling.
Sedan 2012 har Stockholms Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Stockholm ett gemensamt kansli. Det gör
det enklare att utveckla och ge stöd till idrottsföreningarna i distriktet.
Vi utgår i våra verksamhetsplaner från Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsinriktningar
för 2012-2013. Riksidrottsmötets beslut anger riktning för vår verksamhet så att alla föreningar och specialdistriktsförbund ges samma möjligheter och förutsättningar i hela landet.
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1. Utveckla idrotten
Förenings- och förbundsutveckling
• Vi ska utveckla former för hur vi som distrikt ska arbeta för
att förenkla föreningarnas administration.
• Vi ska utveckla samarbetet med distriktets SDF.

Förenings- och förbundsutveckling
• Vi ska samverka med 22 utvalda SDF och deras föreningar.
• Vi ska anordna utbildningsverksamhet i 800
sektionsidrottsföreningar.
• Vi ska slutrapportera 85 000 utbildningstimmar.
• Vi ska genomföra satsningar inom ramen för Idrottens
Föreningslära.
• Vi ska genomföra föreningsutvecklingsprojekt med minst 20
föreningar.

Ledarutveckling
• All verksamhet ska bedrivas utifrån Idrottens värdegrund.
• Alla förtroendevalda och tjänstemän inom Stockholms
idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Stockholm ska känna
till idrottens jämställdhetsmål.
• Föreningar och SDF ska känna till och arbeta efter idrottens
jämställdhetsmål.
• Fler föreningar ska upprätta en likabehandlingsplan.
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Ledarutveckling
• I vår dagliga verksamhet ska vi stimulera föreningar och
förbund till arbete med jämställdhets- och mångfaldsfrågor.
• Vi ska erbjuda våra unga ledare särskilda utbildningar och
mötesplatser.
• Vi ska möta de behov som våra medlemmar har av
utbildning och utveckling både bland aktiva och
organisationsledare.

Stockholms Idrottsförbund
Idrotten Vill
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Idrottslyftet Idrotten Vill

• Alla föreningar med barn- och ungdomsverksamhet ska få
information om Idrotten Vill.

• Minst 200 av de föreningar som vi genomför föreningsbesök
hos ska genomföra en föreningsanalys.

• Alla föreningar med barn- och ungdomsverksamhet ska få
information om barnkonventionen och hur den ligger till grund
för och påverkar idrottsverksamhet för barn och ungdomar.

• Minst 50 av de föreningar som genomför en föreningsanalys
ska under året arbeta med värdegrundsfrågor i enlighet med
Idrotten Vill.

• Alla tjänstemän och förtroendevalda inom Stockholms
Idrottsförbund, SISU och SDF ska vara väl förtrogna med
innehållet i Idrotten Vill.

Utveckla och öka antalet medlemmar och utövare
• Idrottslyftets nätverk ska få minst 4 000 barn och ungdomar
att bli medlemmar i en idrottsförening.
• Genom idrottslyftet ska vi samverka med minst 425 föreningar från 50 idrotter.

Kurser, uppdrag och mötesplatser
• Vi ska implementera minst ett verktyg för nätbaserat lärande
i vår utbildningsverksamhet.
• Minst 90 % av uppdragsgivarna ska vara nöjda med våra
uppdrag och utbildningar.
• Vi ska utveckla nätverk för olika målgrupper för erfarenhetsutbyten.

• Genom Idrottslyftet ska vi samverka med minst 370 skolor.

• Vi ska genomföra sex stycken centrala Plattformenutbildningar och genomföra minst en GTU 1 och en GTU 2.

• Inom Idrottslyftet ska minst 25 % av verksamheten riktas mot
de äldre ungdomarna.

• Vi ska utveckla och bredda utbudet av utbildningar både vad
gäller innehåll och ämne.

• Vi ska utforska och utveckla modeller för föreningars
betydelse i närsamhället.

Antidoping
• Vi ska på ett effektivt sätt planera och genomföra de
förebyggande kontrollerna som vi har i uppdrag från
Riksidrottsförbundet.

Utveckla elitidrotten
• Vi ska erbjuda goda förutsättningar för att förena studier
med elitsatsning.
• Vi ska skapa goda utvecklingsförutsättningar för idrottare
inom breddelit.

2. Skapa resurser och förutsättningar
• Alla distriktets kultur- och fritidschefer ska uppvaktas i
frågan om idrottsföreningarnas behov och förutsättningar.

• Vi ska utveckla samarbetet och ha en överenskommelse med
alla 22 kommuner.

• Vår dialog med landstinget ska medföra ett ökat ekonomiskt
stöd till idrotten i distriktet.

• Vår dialog med landstinget ska medföra ett ökat ekonomiskt
stöd till föreningsutveckling och utbildning i distriktet.

• I dialog med landstinget ska vi fördjupa samarbetet med FaR
och folkhälsan.
• Som ett led i vårt uppdrag att årligen besöka alla våra
kommuner vill vi att fler idrottsallianser ska etableras i
distriktets kommuner.
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Anläggningar och andra idrottsmiljöer
• Vi ska genomföra ett kraftfull idrottspolitiskt arbete för ökad
tillgänglighet till anläggningar och idrottsmiljöer.
• Vi ska medverka till att kartläggningen av regionala
anläggningar och kommunal samverkan ska färdigställas.
• Föreningarnas behov av idrottsytor ska ha kartlagts i fyra
kommuner.

Idrottsevenemang
• Fler idrottsevenemang ska etablera sig i distriktet.

3. Ge stöd och service
• Fler föreningar ska känna till Stockholms Idrottsförbund och
SISU Idrottsutbildarna Stockholm som stödorganisationer i
distriktet.

IdrottOnline
• Antalet föreningar som söker LOK-stöd med hjälp av en
fullständig ansökan i IdrottOnline ska öka.
• Antalet kommuner som samordnar sin egen hantering av
aktivitetsstöd i system som kan kopplas till IdrottOnline ska
öka.

Rådgivning
• Vi ska vara en attraktiv rådgivningsfunktion för distriktets SDF
och föreningar.
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IdrottOnline
• Antalet digitala redovisningar i Utbildningsmodulen ska
öka.

