
Återstartsstöd för föreningar - Verksamhetsår 2021 och 2022 

Vad innebär återstartsstödet? 

Återstartsstödet är ett ekonomiskt stöd som syftar till att vår idrott ska få en 
chans att hitta tillbaka efter pandemin för att sedan fortsätta att växa. Med hjälp av 
återstartstödet kan föreningar genomföra utbildningar, aktiviteter och satsningar 
som resulterar i ett ökat antal utövare, ledare och domare i föreningen. Förutom 
möjligheten till återstart har din förening även chansen att göra en omstart. Ta 
tillfället i akt, utveckla er verksamhet och våga testa nya saker som kan locka till 
sig fler målgrupper.    

• Återstartsstöd IF 21/22 – Aktiviteter, satsningar och projekt som syftar till 
att återrekrytera, nyrekrytera och behålla utövare, aktivitetsledare, domare 
och organisationsledare kommer att beviljas idrottsmedel upp till 50 000 
kr/förening. Exempel på aktiviteter och satsningar är läger, cuper och prova 
på-verksamhet. 

Hur ansöker föreningar om återstartsstöd?   

Endast föreningar kan ansöka om ovanstående återstartsstöd i form av 
idrottsmedel på IdrottOnline. Det är endast föreningens ordförande, kassör eller 
firmatecknare för idrottsmedel som har behörighet att skicka in en ansökan.  
Ansökan för återstartstöd är öppen till och med 20/10-22 eller fram tills 
pengarna tagit slut. 

 Vad föreningar kan söka pengar för:  
 

• Läger, cuper eller andra aktiviteter som syftar till att locka tillbaka spelare, 
ledare och domare som under pandemin valt att sluta eller ta en paus, 
likväl som rekrytering av nya medlemmar och andra engagerade.  

• Aktiviteter och satsningar som syftar till att väcka intresse för innebandy, 
skapar möjligheten att testa på och som också lockar individer från 
målgrupper vi har svårt att nå. Exempel: Drop in-innebandy, Innebandy 
Flex, Floorball Fitness eller Innebandy + samt andra typer av verksamhet 
eller alternativa aktivitetsformer.  

RIKTLINJER FÖR ÅTERSTARTSSTÖDET 

Avsikten med stödet är inte att förstärka tidigare ojämlikheter inom idrotten utan 

stödet ska bidra till en jämställd och jämlik idrottsverksamhet. 

 

Syftet med stödet är att stimulera en uppstart av SF:s verksamhet efter 

coronapandemins effekter, vilket innebär att stödet ska säkerställa att SF ges 

möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar. Barn-och 

ungdomsidrotten är prioriterad. 

 



TIPS PÅ ÅTERSTARTSAKTIVITETER: 

Öppen hall - Stående tid, alla är välkomna. 

 

Skolsamverkan - föreningen håller i idrottslektion, rast- eller fritidsaktivitet och visa 

upp inkluderande, rolig och enkel innebandy. 

 

Ta med en kompis - bjud in till träningar, läger, miniturneringar eller andra rolig 

aktiviteter oh be era medlemmar ta med sina kompisar. 

 

Testa nytt - bredda ert verksamhetsutbud och testa nya sätt att leka, träna, spela och 

tävla för att locka fler målgrupper och behålla era medlemmar längre. 

 

Vår Förening Vill - satsa på att utveckla föreningen med Svensk Innebandys 

kostnadsfria och digitala verktyg. Allt börjar i styrelsen. 

 

Marknadsföring - visa upp att ni finns, bjud in till er verksamhet, återstarta er hemsida 

och era sociala medier så att de verkligen speglar hela er verksamhet. 

 

Delaktighet - upprätta rutiner för delaktighet och inflytande bland alla era 

medlemmar, ta reda på deras behov, önskemål och åsikter och gör det ni kan för att 

fler ska trivas och stanna kvar så länge som möjligt. 

 

Nya målgrupper - ta reda på vilka målgrupper ni har svårt att nå och ta reda på vilka 

trösklar som finns in till er förening. Anpassa er 

kommunikation/marknadsföring/miljö/kultur/aktiviteter för att fler målgrupper ska få 

en trygg och självklar plats i er förening. 

 
Behöver ni hjälp med att söka pengar? Kontakta miriam.maul@innebandy.se . 
 
På den här sidan hittar ni även en ansökningsguide:  
 
https://www.innebandy.se/forening/utveckla-din-forening/aterstartsstod-for-din-
forening/  
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