
Paket 4: Inkluderande förening  
 
 
Övergripande beskrivning 
Det här paketet syftar till att skapa förutsättningar för fler föreningar att erbjuda 
jämlik och inkluderande verksamhet. För att innebandyn ska växa behöver vår 
verksamhet tilltala fler målgrupper och erbjuda jämlika möjligheter och 
förutsättningar att delta, oavsett kön/könsidentitet, ålder, etnisk bakgrund, 
funktionalitet, sexuell läggning, religion/annan trosuppfattning och 
socioekonomisk bakgrund. Genom det här paketet kan er förening söka medel 
för att satsa på jämlikhet och inkludering inom er organisation och verksamhet. 
 
Vad kan vi som förening söka stöd för? 
Stödet är avsett för satsningar som leder till ökad kunskap, medvetenhet och 
förståelse kring jämlikhet och inkludering. Stödet är också avsätt för 
utvecklingsarbete, framtagande av rutiner, regler och/eller policys samt att 
bredda föreningens verksamhetsutbud genom att erbjuda fler/nya tränings- och 
tävlingsformer som leder till en mer jämlik och inkluderande organisation och 
verksamhet i er förening.   
 
Exempel på aktiviteter och organisationer att ta hjälp av:  

• Erbjuda nya tränings- & tävlingsformer. 
• Drop in-verksamhet/organiserad spontanidrott. 
• Floorball Fitness, kontakta sarah.jaxell@innebandy.se. 
• Innebandy Flex, kontakta camilla.olsson@innebandy.se. 
• Parainnebandy, kontakta jonatan.petersson@innebandy.se  
• Integrationsverksamhet, kontakta RF/SISU i ert distrikt. 
• Nybörjargrupper för ungdomar.  
• Motionsverksamhet för ungdomar. 
• Innebandy + disco/övernattning/läxhjälp/fika eller annan combo-

aktivitet.  

• Målgruppsinriktat arbete - aktiv rekrytering, uppsökande verksamhet, 
inkluderande kommunikation och marknadsföring, uppstart av ny 
verksamhet för målgrupper som föreningen inte lyckats nå eller behålla 
tidigare.  

• Mångfaldsarbete – kunskapshöjning, värdegrundsarbete, 
kartläggning/analys av vilka som finns och inte finns i er verksamhet 
och/eller normmedveten rekrytering i syfte att öka mångfalden i er 
valberedning, styrelse och bland ledare och utövare. 

• Attention, lär er mer om NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) 
och idrott med hjälp av anpassade utbildningar och föreläsningar från 
Attention, mer info och kontakt: https://attention.se/varaprojekt/avslutade-
projekt/idrottforalla/,  https://attention.se/kontakt/ 
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• Parainnebandy – ta kontakt med ert närmsta parasportdistrikt, för 
utbildning och stött ni uppstart och utveckling av paraverksamhet. 
Samverka med skolor, boenden eller andra verksamheter som riktar sig till 
personer med funktionsnedsättningar. Ni kans också ta hjälp av 
jonatan.petersson@innebandy.se som är parainnebandyansvarig på 
Svenska Innebandyförbundet. 

• Make Equal, jämlikhet och inkludering inom organisation och verksamhet, 
utbildning, föreläsning, workshop och hjälp med analys och 
förändringsarbete. Kontakt: info@makeequal.se, hemsida: 
https://makeequal.se/ 

• Fifty/Fifty, en webbaserad utbildning för styrelsen som syftar till att er 
förening ska få mer kunskap om varför det är viktigt att jobba med 
jämställdhet och vilka vinster det ger både föreningen och individerna. 
Utbildningen är gratis, https://www.fifty-fifty.nu/. 

• 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, utskick eller liknande.  
 Kostnader för inköp av låneutrustning vid nybörjar/prova på-aktiviteter. 

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. 
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