Vi företräder, utvecklar, utbildar
och stödjer idrottsföreningar
och Specialidrottsdistriktsförbund
i Stockholmsdistriktet.
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Utvecklingsresor mot 2025
Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas Verksamhetsinriktningen 2018-2019 utgår från fem utvecklingsresor som har identifierats under
svensk idrotts strategiska arbete. De benämns som utvecklingsresor eftersom varje resa är en långsiktig strävan mot de övergripande målen 2025.
Utifrån idrottsrörelsens önskade läge 2025 är följande verksamhet särskilt prioriterat i Stockholmsdistriktet 2018–19;
Inkluderande idrott för alla
l Stötta föreningar i utveckling av inkluderande idrott
l Stötta föreningar i arbetet med att inkludera Parasport i verksamheten
l Utveckla arbetet med idrott för äldre
l Utveckla arbetet med mångfald och att nå nya grupper,
		 inklusive projekt storstad
l Utveckla arbetet med idrott i anslutning till skolan

Svensk Idrott befinner sig ett spännande förändringsarbete
där Riksidrottsmötet 2017 fattat beslut om ny strategi och
inriktning med sikte på 2025. Idrottsföreningarna står i fokus
i detta arbete och därför är Stockholmsidrotten viktigaste
uppdrag att stötta, inspirera och engagera föreningar och
förbund i utvecklingsarbetet inte minst i en riktning som
leder till att fler väljer att idrotta hela livet i förening.

Idrottens vision är

Svensk idrott världens bästa
För att nå visionen beslutade riksidrottsmötet 2015 om gemensamma mål
för idrottsrörelsen 2025.
Livslångt idrottande:
l Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna
och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet.
l Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt.
Idrottens värdegrund är vår styrka:
l Alla lever och leder enligt svensk idrotts värdegrund.
Idrott i förening:
l Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge
goda möjligheter att idrotta i förening.
Idrotten gör Sverige starkare:
l Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör.

En ny syn på träning och tävling
l Samarbete och stötta SDF om en ny syn på träning och tävling
l Stötta SDF - stora och små, på olika sätt
l Arbeta för ökad möjlighet till att kombinera elitidrott och studier
l Utveckla konceptet ”Tränarforum”
l Med hjälp av anvisningarna, stötta föreningar i att följa ”Idrotten Vill”
Jämställdhet för en framgångsrik idrott
l Stötta föreningar i deras jämställdhetsarbete kopplat till idrottens
		 jämställdhetsmål
l Lyfta tjejer och kvinnor inom idrotten
l Arbeta med normmedvetenhet
Den moderna föreningen engagerar
l Stötta idrottsföreningar med föreningskunskap och utveckling för
		 ökat engagemang
l Stötta satsningar på unga ledare
l Arbeta för att bredda synen på ordinarie verksamhet
Ett stärkt ledarskap
l Stötta föreningar i arbetet med idrottens värdegrundsbaserade ledarskap
l Ökat fokus på målgruppen föräldrar
l Årlig gemensam ledarkonferens för hela distriktet
Ovanstående utvecklingsresor förutsätter:
l Fokus på kommunikation och information
l Fokus på ett kraftfullt påverkansarbete för bättre tillgång till
idrottens anläggningar och andra idrottsmiljöer
l Fokus på bildnings- och utbildningsverksamhet

