
Paket 6: Utvecklande och hållbar 
idrottsmiljö 
 
 
Övergripande beskrivning  
Det här paketet syftar till att skapa förutsättningar för fler föreningar att erbjuda 
en mer utvecklande och hållbar idrottsmiljö. Genom det här paketet kan er 
förening söka medel för att satsa på utveckling och kvalitetssäkring av era 
aktiviteter och föreningens idrottsliga miljö. 
 
Vad kan vi som förening söka stöd för? 
Stödet är avsett för ökad kunskap, framtagande av rutiner och kvalitetssäkring av 
föreningens aktiviteter och idrottsliga miljöer. Det kan till exempel handla om 
stärkt ledarskap, ökad motivation och självbestämmande bland utövare, förbättra 
föreningens möjlighet att möta individuella behov och ambitionsnivåer eller sätta 
tydliga utbildnings- och utvecklingsplaner för ledare, domare och/eller utövare. 
 

• Utbildnings- och utvecklingsplan för spelare, ledare, domare och/eller 
organisationsledare. Utgå från SIU-modellen och Svensk Innebandys 
utbildningsutbud för ovanstående föreningsroller samt ta hjälp av ert 
distriktsförbund, RF-SISU och externa experter/sakkunniga för att skapa en 
genomtänkt och vetenskapligt baserad utbildningsplan för de som 
befinner sig i er förening. 

• Ledarriktlinjer, skapa samsyn kring de element inom er förening som 
påverkar utövares idrottsliga och personliga utveckling, exempelvis kultur 
och jargon inom de olika träningsgrupperna, syftet med träning och tävling 
på grön, blå, röd och svart nivå och/eller hur olika typer av ledarskap kan 
påverka barn och ungdomars motivation och utveckling.  

• Motiverande och utvecklade tränings- och tävlingsverksamhet – erbjuda 
roliga och inspirerande aktiviteter, tillgodose individers behov, 
förutsättningar och ambitionsnivå i tränings- och tävlingssammanhang, 
öka kunskap, förståelse och intresse för träning, tävling och utveckling 
bland ledare och utövare. 

• Jämställdhet och jämställdhetsintegrering, skapa en mer utvecklande 
idrottsmiljö i er förening genom att öka kunskapen om jämställdhet och 
identifiera delar av er organisation och verksamhet som behöver utvecklar 
ur ett jämställdhetsperspektiv. Förslag, ta hjälp av den kostnadsfria 
utbildningen www.fifty-fifty.nu. 

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

 Föreläsare, utbildare, handledare. 

http://www.fifty-fifty.nu/


 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, utskick 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 Föreningsutveckling IF 2022.  

 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. 

 Läs här hur ni gör er ansökan. (kommer läggas in en länk) 
 Läs här hur ni återrapporterar er ansökan. (kommer läggas in en länk) 
 Ansökan för 2022 stänger den 15 december 2022 och sista dagen för 

återrapportering är 20:e januari 2023, alltså behöver ni ha genomfört eller 
kommit en bra bit på vägen med er satsning senast den 20:e januari 2023. 
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