Mötesanteckningar från Idrottslyftets samverkankonferens
Datum: 5 mars 2014
Plats: Kulturcentrum, Hallonbergen

Närvarande
Närvarande: Eva Kajander, Dan Wiorek, Susanna Almström, Per Brick, Annica Dahlborn, Susanne
Jacobson, Eva Måbäck, (sekreterare för mötet) Håkan Arfwedson, Marie Lienzen, Nikita Forsblad med
praktikanterna Marika och Nina), Patrik Kataja, Ramona Allahverdi, Rune Thuren, Dan Pierre, Henrik
Österberg, Lars Jonsson, Göran Hillgren, Kai Hänninen, Hans-Eric Åberg, Peter Kindberg, Emma Karke,
Chrishan Fernando, Amanch Ranchber, Jan Åberg, Eva Thomenius, Anders Petersson, Kristofer
Hahne, Sofia Lundgren med praktikant Tina, Nigge Nygren, Ingegerd Helin, Aidan Isherwood, Sandra
Ohlson, Anders Nissar.
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1. Introduktion
Anders Nissar hälsade alla välkomna. Susanne Jacobson utsågs till sekreterare.
En del förändringar har skett sedan sist.
- Stockholms Idrottsförbund har flyttat till nya lokaler. Vretenvägen 4 i Solna.
- Anders N har ny tjänst som verksamhetsledare för idrottsutveckling
- Susanne Hasselgren och Sandra Ohlson har tagit över som ansvariga för Idrottslyftet – mer
och fler, rekrytera. Susanne Hasselgren är sjukskriven till mitten av mars.
- I flera av nätverken har ansvariga personer bytts ut. Se info på www.stockholmsidrotten.se
Hitta nätverk och läs på respektive nätverk.
Varje deltagare fick en mapp med information:
- Dagordning
- Minnesanteckningar från föregående samverkansmöte
- Lärgruppsblankett 2014-2015
- Checklista lärgrupp
- Avtal – förening
- Avtal – skola
- Överenskommelse för kommunal förvaltning som ansvarar för skolan
- Överenskommelse för kommunal förvaltning som ansvarar för idrottsanläggningar och
hantering av övriga idrottsfrågor
- Ansökningshandlingar 2014-2015
- Redovisningsblanketten 2013-2014
- 2 informationsfoldrar om Idrottslyftet

2. Presentation av KAFA
Aidan Isherwood presenterade KAFA där barn och ungdomar idrottar utan krav på prestation. Inom
KAFA vill man skapa en atmosfär av spontanidrott och syftet är att få barnen att älska sporten i sig.
Inspiration är hämtad från "Give us back our game" i England för att skapa en atmosfär av
spontanfotboll.
Några av grundpelarna är:





Att ALLA är välkomna
Att man blandar åldrarna inom vissa ramar
Att man inte har någon domare, utan deltagarna dömer själva
Att man inte spelar i några organiserade turneringar eller i ett seriespel

Mer information hittar man på KAFAs hemsida: http://funfootball.se/
Aidan visade också en film om KAFA och den hittas här: http://vimeo.com/5192932

3. Ansökan 2014/15
Anders gick igenom hur ansökan för 2014/15 ser ut och hur den ska fyllas i.
Vissa förändringar har skett i
- Utseendet
- Innehållet
- Handhavandet
- Kompletterande blanketter
Genomgång av regler för kommande ansökan
En fråga kom upp rörande styrgruppens sammansättning och vilka som måste vara med. Styrgruppen
måste bestå av representanter från:
- Sammankallande förening
- Ekonomiskt ansvarig förening (kan vara samma som sammankallande förening)
- Övriga föreningar (en person kan representera övriga föreningar)
- Utbildningsförvaltningen
- Idrottsförvaltningen
Avtalet med kommunen har fått nytt utseende och formuleras nu som en överenskommelse då det
varit svårigheter att få kommunen att skriva på p.g.a. ordet ”avtal”.
Anders höll en genomgång av hur idrott online ska fyllas i
Viktiga datum
Ansökan för 2014/15 ska vara inne 1 maj
Avtal och schema ska vara inne senast 15 oktober för att pengar ska betalas ut

Lärgrupp
Alla föreningar ska genomföra ett lärgruppsmöte. Kravet är att det är
 Minst 3 deltagare
 Minst 45 minuter
 Inte ett ordinarie möte d.v.s. inte ett styrelsemöte
Förutom effekten av själva mötet och dess diskussioner och beslut får föreningen 35kr per
lärgruppsträff när Idrottslyftet diskuteras. Dessa pengar får man om man antingen skickar in
lärgruppsblanketten eller ansöker i Idrott Online.

4. Ekonomi
Anders öppnade upp för en diskussion om arvodesnivåer.
Nätverken har idag olika ersättningsmodeller. Frågan var om det rekommenderade maxtaket för
arvodet ska höjas från 200kr till 250kr? Under diskussionerna dryftades många olika åsikter och det
var svårt att komma överens om något. Ersättningsmodellerna, tillgången och kompetensen på
ledare och vilka idrotter som är aktiva skiljer sig åt mellan nätverken. Anders kände dock att han fick
värdefull input från deltagarna.
Anders informerade också om nya LOK-regler som möjliggör för Idrottslyftsaktiviteter att vara LOKberättigande för föreningarna. Det finns dock flera parametrar som måste vara uppfyllda. Aktiviteter
på lektionstid är fortsatt inte berättigade till LOK-stöd. I övrigt gäller att aktiviteten ska ha tillkommit
på föreningens initiativ och att föreningen genomför den för att utveckla sin egen verksamhet
(rekrytering). Föreningen måste också vara ansvarig för aktiviteten. Därutöver måste verksamheten
såklart uppfylla övriga villkor i LOK-stödsreglerna, t ex 60-minutersprincipen.
Mer information: http://www.svenskidrott.se/Ekonomisktstod/LOK-stod/Nyaforeskrifter2014/

5. Utvecklingsprojekt
Anders informerar om nya samarbetsformer. Exempel på dessa:
 Skol-IF som rekryterare av unga aktiva och unga ledare
 Gränsöverskridande gymnasium (i Midsommarkransen)
 Barn med funktionsnedsättning från flera skolor i en grupp
 FaR eller FaR-liknande projekt i Skolan
Projekt i Järfälla - samarbete med skolhälsovården
Annika informerar om projektet i Järfälla i samarbete med skolhälsovården i kommunala skolorna.
Projektet började på en skola och det har sedan spritt sig till andra kommunala skolor.
Skolhälsovården genomför samtal med alla åk 4 elever och ordinerar fysisk aktivitet där det behövs.
De flesta av dessa barn som fick en ordination ägnade sig inte åt någon idrott tidigare. Under 12
gånger får eleverna prova på olika sporter gratis. Vill man fortsätta så får man bli medlem i Järfälla
basket. Just nu jobbar de med att stärka samarbetet med kommunen och permanenta verksamheten
så den inte är personberoende.
Film om projektet –
http://www.rf.se/Distrikt/StockholmsIdrottsforbund/Varanyheter/2014/IJarfallaskaallabarnfaenchan
satthittasinidrott/

Andra intressanta projekt/samarbetsformer
Under dagen kom ett antal exempel upp på intressanta samarbetsformer som idrottslyftet är eller
kan vara en del av
 Kulturdepartementet har pengar att söka för samarbeten med biblioteken. Huddinge har ett
pågående projekt.
 Simförbundet har Poolkampen - för att utöka intresset för Vattenpolo
 Skidförbundet har Alla på Snö. Järfälla har genomfört Bruketlyftet där Idrottslyftet samarbetar
med skidförbundet
6. Redovisning Idrottslyftet 2013-2014
Redovisningen är digital och görs i Idrott Online
Redovisningen ska vara inne 15 juni
Anders går igenom och visar vad som ska fyllas i Idrott Online
Samtliga ja/nej-frågor måste besvaras. (Avser alltså följande frågor: Blev ert projekt så som ni ville?
Har projektet genomförts som planerat? Har satsningen gett fler medlemmar? Skulle ni
rekommendera andra föreningar att genomföra ett liknande projekt?)
I rutorna som kräver kommentarer skriver ni ”Se bilaga”.
Under rubriken Ekonomi, ska ni ange ”Använt belopp av sökta medel”. Där skriver ni in samma
summa som står under ”Beviljat belopp”. Summorna ska vara samma även om inte alla pengar
används. Eventuella differenser regleras med Stockholms Idrottsförbund separat.
Bifoga redovisningsblanketten genom att klicka på Bifoga filer.
Därutöver måste man kryssa i ”bekräftelserutan” längst ner på formuläret. Kompletteringar av
redovisningen kommer senare att behöva göras tillsammans med Stockholms Idrottsförbund.

6. Utbildning
Grundutbildning - Plattformen 15-16 mars samt 24 mars
Utbildning för barn med funktionsnedsättning är på väg att tas fram. Intresseförfrågan kommer att
skickas ut till nätverken.

7. Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp.
8. Nästa möte
Nästa samverkankonferens bestämdes till måndagen den 8 september klockan 12.00- 16.00. Mer
information skickas ut närmare mötet.
Anders avslutade mötet och tackade samtliga för visat intresse och engagemang.

