
Paket 3: Delaktighet och inflytande  
 
 
Övergripande beskrivning  
Det här paketet syftar till att skapa förutsättningar för fler föreningar att utgå och 
förhålla sig till barnkonventionen och det faktum att idrottsföreningar bygger på 
demokrati. Enligt barnkonventionen, som sedan 2021 är lag, har alla barn (upp till 
18 år) rätt till delaktighet och inflytande i den verksamhet de är en del av och samt 
i de beslut som fattas som rör dem. Genom detta paket kan er förening söka 
pengar för att jobba med barn och ungdomars delaktighet och inflytande. 
 
Vad kan vi som förening söka stöd för? 
Stödet är avsett för satsningar som leder till ökad kunskap, medvetenhet och 
förståelse kring barn och ungdomar rätt till delaktighet och inflytande, både 
bland vuxna men självklart även bland barnen själva. Stödet är också avsätt för 
utvecklingsarbete, framtagande av rutiner, regler och/eller policys som leder till 
ökad delaktighet bland barn och ungdomar i föreningen.   
 
Exempel på aktiviteter och organisationer att ta hjälp av:  
 

• Framtagande av struktur/rutin för inhämtning av åsikter, önskemål, frågor 
och behov bland föreningens barn och ungdomar genom enkäter, träffar, 
anonym brevlåda eller andra lättillgängliga metoder. 

• Föreläsning, utbildning eller workshop för att öka barn och ungdomars 
kunskap om sina rättigheter och möjligheter med koppling till delaktighet 
och inflytande. 

• Föreläsning, utbildning eller workshop för att öka vuxnas kunskap om barn 
och ungdomars rättigheter och möjligheter med koppling till delaktighet 
och inflytande, och ur de kan förhålla sig till dessa i sina ledaruppdrag med 
mera. 

• Barn/ungdomsråd, likt skolornas elevråd kan idrottsföreningar engagera 
barn och ungdomar i frågor som rör föreningen men som också berör 
deras upplevelse och trivsel i föreningen. Detta kan utformas på olika sätt, 
till exempel genom att skapa spelarråd som verkar inom ett lag eller barn 
och ungdomar som får chansen att vara delaktiga på et större plan genom 
att involveras i styrelsens arbete.   

• Barn och ungdomar på årsmötet, ta demokratin på ett större allvar genom 
att engagera barn och ungdomar i föreningen inför, under och efter 
årsmöten. Låt de lära sig om styrelsearbete, valberedning och årsmöte och 
planera ett roligt årsmöte som är anpassat efter alla som befinner sig i er 
verksamhet. Ta fram rutiner för de som på grund av sin ålder inte har 
rösträtt kan få sina röster hörda på föreningens årsmöten.  



• Unicef, föreläsning med fokus på barn och ungdomars delaktighet och 
beslutsfattande som rör barn med koppling till barnkonventionen, mer info 
och kontakt: https://unicef.se/vad-vi-gor/idrott, 
https://unicef.se/frivilliggrupper.   

• Föreningens egen idé.  
 
Exempel på kostnader som godkänns vid ansökan: 

 Föreläsare, utbildare, handledare. 
 Kostnader för samarbete med någon av ovanstående organisationer. 
 Omkostnader för fysiska träffar/utbildningar med mera. 
 Arvode för projektledning, medverkande i arbetsgrupp/projektgrupp. 
 Materialkostnader så som framtagande av eget material, trycksaker, roll-

ups, broschyrer eller liknande.  

Vad mer gäller kring ansökan av detta paket? 

 Detta paket söks i IdrottOnline via Svenska Innebandyförbundet i kategorin 
Projektstöd IF. Formuläret ni ska välja heter Förening - Utvecklingsmedel 
2023.  

 Föreningar kan söka upp till 30 000 kronor per paket och totalt upp till 
60 000 kronor. Inom ramen för dessa begränsningar kan ni söka flera 
paket. 

 Godkännande av ansökan och beviljat belopp baseras på satsningens 
innehåll, omfattning, långsiktighet, typ av kostnader, överensstämmelse 
mellan mål, syfte, genomförande och kostnader och i vissa fall antal 
deltagare. 

 Läs här hur ni gör er ansökan.  
 Läs här hur ni återrapporterar er ansökan.  
 Ansökan för 2023 stänger den 16:e oktober 2023 och sista dagen för 

återrapportering är 19:e januari 2024, alltså behöver ni ha genomfört eller 
kommit en bra bit på vägen med er satsning senast den 19:e januari 2024. 

 
  

https://unicef.se/vad-vi-gor/idrott
https://unicef.se/frivilliggrupper
https://innebandy-my.sharepoint.com/personal/josefine_sinclair_innebandy_se/Documents/IL/Ans%C3%B6kningsguide%20IdrottOnline%202023.pdf
https://innebandy-my.sharepoint.com/personal/josefine_sinclair_innebandy_se/Documents/IL/Manual%20%C3%A5terrapport.IdrottOnline.2023.pdf

