Minnesanteckningar vid Idrottslyftets samverkansmöte 30 jan 2013
Närvarande: Eva Kajander, Dan Wiorek, Susanna Almström, Annica Dahlborn, Gary Watson, Cecilia
Eriksson, Susanne Jacobson, Eva Måbäck, Christer Dahl, Björn Möllersten, Håkan Arfwedson,
Andreas Fritsch, Marika Holm, Kent Kotte, Lars Björketun, Margareta Lundberg, Hasse Sundkvist,
Dan Pierre, Ulrika Bergwall, Erik Carlbom, Lars Jonsson, Eva Krantz, Philip Krolopp, Anders
Petersson, Hans-Eric Åberg, Peter Kindberg, Steven Slaven, Martin Carlon, Helena Lindholm, Amko
Vrana, Christofer Hahne, Anna Lindblad, Totte Rasmussen, Nigge Nygren, Ingegerd Helin, Karin
Olsson Sandberg, Lena Björklund Norrman, Lena Björk, Lisa Sund, Susanne Hasselgren, Anders
Nissar.

Anders Nissar hälsade alla välkomna och visade upp sitt goda personminne och presenterade
utförligt alla deltagare. Därefter utsågs Hans-Eric Åberg till protokollförare för mötet.
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Föregående minnesanteckningar
Inga kommentarer.
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Så såg Idrottslyftet ut
Anders berättade hur Idrottslyftet utvecklats. 425 aktiva föreningar har besökt någon av 375
skolor och har under läsåret lockat 4060 nya medlemmar. Antal tillfällen för äldre barn och
ungdomar har ökat något men till 50 % är det ännu ett stort steg. Under föregående läsår
deltog 115 ledare i Idrottslyftets utbildningar. Samarbetet med andra parter har också
utvecklats t.ex. med scouter, polisen, brandkåren, Solvalla och Fryshuset.
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Idrottslyftet efter 1 jan 2013.
Fyra områden skall utvecklas i samverkan nämligen:
DF - Rekrytera barn och ungdomar
SF - Behålla barn och ungdomar
SISU - Se till att idrotten gör som Idrotten Vill
DF - Öka tillgängligheten och idrottsmiljöer
Det skall framgå tydligare att rekrytering är målet vid skolsamverkan. Samverkan skall även
utvecklas mellan SF, SISU m.fl. Åldersgränserna anpassas så att 6-20 blir 7-24 d.v.s.
förskolan försvinner. Läsår blir kalenderår (men inte i Sthlm). 17,5 Mkr minskar med 30%.
Papper och penna blir digitalt genom Idrott-on-line.
Man påpekade att skolidrottsföreningarna kan ha en dörröppnande funktion som senare kan
ge en koppling till etablerade föreningar efter skoltiden samt att det är en lättare start för
inaktiva elever. Rekrytering av äldre ungdomar är bra men måste bli bättre. Ett problem är att
föreningarna har svårt ta emot fler, spec. till lagidrotter. Ungdomarna vill idrotta på egna
villkor ej elitsatsa. Gärna breddverksamhet i stället. De är oftast inte tävlingsintresserade men
gärna träningsaktiva.

Förslag på hur vi kan klara oss med det bantade anslaget kan kanske vara medfinansiering
från annan part, enhetlig timkostnad, bantad verksamhet, selekterad verksamhet, kortare
presentationsperioder.
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Nya Regler och principer.
En ny reviderad och uppdaterad utgåva delades ut.
Fortsatt gäller krav på:
mångfald av idrott, lag och individuell idrott
minst tre idrotter på varje skola
jämn könsfördelning
att verksamheten bedrivs i hel klass eller grupp
att verksamheten avslutas senast vardagar till kl 17.00
att verksamheten ej ersätter ordinarie idrottsundervisning eller elevens val
att verksamheten leds av utbildade ledare
Några förändringar som syns i ”regler och principer” är fokuseringen på rekrytering i
skolsamverkan, åldersgruppen skall vara 7-25 år och att andra aktörer kan ingå(utan
ersättning). Flera nätverk önskar hjälp med att nå rektorerna på skolor som inte är tillräckligt
engagerade.
Spontanidrott, så kallad Drive In verksamhet är inte IL - arvodesberättigad utan stöds på annat
sätt, t.ex. genom kommunalt bidrag. Det pågår på flera platser under kvällar och nätter. Det
framfördes att ”kl 17.00” bör vara flexibelt.

5

Olympic Day.
Lisa Sund från SOK berättade inspirerande om projektet som ingår i SOK:s uppdrag. En
folder med rubriken INSPIPRATION, UTMANING, DRÖM delades ut. Det ska ge barn och
ungdomar en dag med olympisk inramning då de kan prova på olika idrotter. Det ger lokala
föreningar möjlighet visa upp sig och rekrytera. Syftet är att börja med en idrottsgren och att
väcka en olympisk dröm. Under 2012 genomfördes 62 dagar med 21000 deltagare. 35
olympier deltog under olika dagar.
Detta kan vara ett sätt att förädla temadagar inom Idrottslyftet, en Olympic Day i varje nät!
Mer info får man genom att kontakta Lisa Sund, 070-397 71 97, lisa.sund@sok.se

6

Uppdaterade ansökningshandlingar
Det blir en ny blankett för ansökan för nästa läsår. Den nya blanketten kommer att ligga på
IdrottOnline vilket medför att möjligheten med flera underskrifter försvinner. Sidan fyra
kompletteras med en rad där summatiden för ”annan verksamhet” ska skrivas in.

Avtalet är ett dokument som anger vilka som kommit överens och vad man kommit överens
om. Genom underskrivet Avtal förbinder man sig att: följa fastställda ”Regler och principer”,
känna till de anvisningar som står i ansökan och delta aktivt i nätverket Man godkänner
nätverkets ansökan och man godkänner ansvarig förening.
För att pengar kunna utbetalas till nätverket skall samtliga Avtal från varje ingående
idrottsförening, skola och kommunal företrädare från respektive förvaltning och ett schema
för verksamheten skickas in till Stockholms Idrottsförbund. I schemat ska finnas vilka som
ska träffas, när detta ska ske, var aktiviteten ska genomgöras. Ett exempel på ett schema
visades. Senast 15 oktober ska detta vara inskickat för att beviljade medel ska kunna
garanteras.
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RF informerar
Lena Björk från RF berättade att ansökan skall göras digitalt via IdrottOnline fortsättningsvis.
Föreningar kan söka pengar inom Idrottslyftets alla 4 prioriterade områden från applikationen.
Eftersom Stockholms ansökan skiljer sig från övriga landets så kommer vi att få arbeta med
en del bilagor till ansökan. Utseendet på ansökan kommer till största delen att likna det gamla
pappersformatet.
RF kommer att erbjuda en utbildning på 3 timmar för detta som kommer att ske vid två
tillfällen under marsmånad. Det är viktigt att alla nätverk har någon representant på denna
utbildning. Inbjudan kommer. Den som skall skriva och skicka in ansökan måste ges rollen
Idrottslyftsansvarig av respektive ekonomiskt ansvarig förening.
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FaR, Fysisk aktivitet på Recept.
Lena Björklund Norrman från Idrottsförvaltningen berättade att 2001 presenterades 11
folkhälsomål i ”Sätt Sverige i rörelse” som rekommenderade 30 min fysisk aktivitet per dag.
(60 min för barn). I Stockholm finns ett FaR-ledarnätverk som utbildar FaR-ledare.
Nätverkets syfte är att bygga ett organiserat och lättåtkomligt nätverk av kompetenta
friskvårds- och idrottsaktörer. Aktörerna tillhandahåller ett brett utbud av aktiviteter dit
sjukvården hänvisar patienter som ordinerats fysiska aktiviteter på recept. Utbildningen av
FaR-ledare ska förutom kunskap om FaR, ge fördjupade kunskaper om betydelsen av fysisk
aktivitet, ge kompetens att ta emot personer som ordinerats fysisk aktivitet på recept och ge
kunskap att planera och genomföra träningen för sådana personer. Info om FaR finns på
www.stockholm.se/idrott eller www.farledare.se

9. Utbildning
Den närmast förestående Plattforms-kursen är fulltecknad vilket är mycket positivt eftersom
höstens kurs fick lov att inställas på grund av dåligt deltagande. Från några nätverk framhölls
att man hade behov av ett nytt kurstillfälle snart.
Anders påminde om utbildningen ”Att möta barn med funktionsnedsättning” 7 mars.
Anmälan snarast.

10 Nästa möte
Ett bonusmöte med frågor kring den nya IdottsOnline ansökningen som huvudtema bokades
den 24 april kl 10.00-12.00.
I höst blir samverkansmötet 9 sept. kl 10.00.

Anders tackade de närvarande deltagarna och gäster för ett bra möte.

