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Förutsättningar

• Region Västernorrland stödjer den regionala idrotten med 1 miljoner/år. 

Prioritering av barn- & ungdomsverksamhet (LOK-stödet) samt utbildning. 

Fördelningen av stödet (1 miljon kronor), 20% grundbidrag, 30% LOK-stöd och 

50% utbildning/utveckling

• Omfattning, storlek och fördelningsprinciper är under förutsättningar att Region 

Västernorrland fortsatt framledes stödjer den regionala idrotten i Västernorrland 

i minst samma utsträckning som idag.



SDF - skyldigheter
1. Stödet är uppdelat i två delar.

75% beviljas om handlingar enligt punkt 2, lämnats in.

25% beviljas om SDF:et deltar på RF-SISU Västernorrlands årsstämma* 

och SDF-forum*. 
* Årsstämman genomförs vartannat år, jämna år. SDF-forum genomförs vartannat år, ojämna år.

2. Kravet för SDF-bidrag är inlämning av dokument:

- Verksamhetsberättelse

- Ekonomisk berättelse

- Revisionsberättelse

- SDF:ets utvecklingsplan* för strategi 2025, årligen senast 31/3
* Enligt mall/underlag från RF-SISU Västernorrland.

Handlingarna skickas in underskrivna snarast möjligt efter senaste årsmötet, dock senast 1 december innevarande år. 

Utbetalning sker 2 gånger/år, juni och december. Detta sker efter att handlingarna inkommit.



Grundkriterier

• SDF-bidraget tilldelas endast RF-anslutna idrotter.

• Handlingar inskickade senast 1 december innevarande år.

• Varje bidragsgrundande förening ska redovisa 10 LOK-smk på idrotten 

föregående år. (Samma riktlinje som RF)

• 75% + 25% grundas på representation på årsstämman och SDF-forum.

Träffarna bekostas av RF-SISU Västernorrland, SDF:et står för ev. resa.



Beräkningsgrund

• Grundbidrag 2000:-/SDF
• Förening 140:-/IF  (minst 4 IF i Västernorrland med minst 10 LOK-smk)

• LOK-stöd: Antalet sammankomster X:- /smk från föregående år

• Antal utbildningstimmar från föregående år (folkbildning – lärgrupp, kurs, 

processarbete) rapporterade till RF-SISU Västernorrland.   X :-/utbt
Max 300 utbildningstimmar/förening

20%

30%

50%



Förändringar som gäller 

• Krav på delaktighet och närvaro vid en träff/år.  
(stämma april jämna år, SDF-forum Q3 ojämna år)

Deltagande vid stämma och SDF-forum där vi gemensamt utvecklar idrotten i Västernorrland.

• Årligen arbeta fram en utvecklingsplan för strategi 2025 för ert SDF.
Stöd av idrottskonsulent finns för att genomföra arbetet för er som önskar.
Inlämnas årligen senast 31/3.



Utvecklingsplan strategi 2025

Utvecklingsplanen som årligen ska skickas in senast 31/3

Innehållande era mål för de fem utvecklingsresorna

Arbetsmaterial som kan användas för

kartläggning och analys, som underlag 

till utvecklingsplanen.



Tack!

RF-SISU:s nyhetsbrev – via hemsidan

Hemsida:

www.rfsisu.se/vasternorrland

Facebook

www.facebook.com/vnidrott

Frågor om SDF-bidraget

Andreas Johansson

Tel: 010-476 48 72

E-post: andreas.johansson@rfsisu.se

http://www.facebook.com/vnidrott

