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Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet 2013 - samt stöd
till SISU Idrottsutbildarna
1

Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
att fördela 2013 års stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationer allmänna verksamhet samt SISU Idrottsutbildarna enligt följande:
KUN 2012/785

Friluftsfrämjandet Region Mälardalen

3 120 tkr

KUN 2012/790

Stockholms Idrottsförbund
(70 specialdistriktsförbund)

KUN 2012/791

SISU Idrottsutbildarna Stockholm

900 tkr

KUN 2012/803

Stockholms Läns Ridsportförbund

800 tkr
24 983 tkr

20 163 tkr

SUMMA

att uppdra åt förvaltningschefen att enligt förvaltningens förslag teckna avtal
med Stockholms Idrottsförbund, rörande verksamhetsstöd till Stockholms
Idrottsförbund och specialdistriktsförbunden i Stockholms län 2013
(KUN 2013/20).
att kulturnämndens beslut om 800 tkr i stöd för främjarverksamhet 2013 inte
skall ses som en utfästelse om stödnivå till Stockholms läns ridsportförbund
kommande år.

2

Bakgrund

Sedan 2006 gäller att Stockholms Idrottsförbund söker för alla sina specialdistriktsförbund. Tidigare var Korpen Stockholms län, Stockholms läns
Ridsportförbund, Stockholms handikappidrottsförbund och Östsvenska
Dövidrottsförbundet egensökande hos landstinget. Sedan 2006 skrivs årliga
avtal mellan kulturnämnden och Stockholms Idrottsförbund.

Bilaga
1. Ansökningar.
2. Regler.
3. Förslag till avtal med Stockholms Idrottsförbund

2 (10)
KUN 2013-02-14, p 11
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2013-01-29

Analogt med förändringen på statlig nivå beslöt kulturnämnden i samband
med budget 2007 att det studiecirkeltimmebaserade stöd till SISU Idrottsutbildarna upphörde fr.o.m. 2007. I stället beslöts att stöd till SISU Idrottsutbildarna fortsättningsvis ska prövas inom ramen för stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet.
2.1

Regler och anvisningar för idrotts- och friluftsorganisationerna

Idrotts- och friluftsorganisationen skall
- ha minst 400 medlemmar i åldern 6 - 25 (nytt fr. o. m 2012) år bosatta
inom landstingsområdet.
- ha en omfattande barn- och ungdomsverksamhet
- i ansökan tydligt ange vilken verksamhet som bedrivs och för vem.
Medlemmarna i åldern 6 -25 år i de lokala föreningarna skall utgöra minst 60
% av det totala medlemsantalet i distriktet eller uppgå till minst
3 000 personer.
Stockholms Idrottsförbund skall fördela sitt landstingsstöd mellan samtliga
specialdistriktsförbund (SDF) samt Södermanlands och Upplands idrottsförbund där dessas verksamhet sker inom Stockholms läns landstingsområde.
2.2

Stödets konstruktion

Stödet består av ett verksamhetsstöd som söks en gång per år. Beloppets storlek fastställs årligen av kulturnämnden. Till skillnad från stöden till regionala
ungdomsorganisationer och pensionärsorganisationer, är stödet till idrottsoch friluftsförbunden samt SISU idrottsutbildarna, inte direkt relaterat till
varje medlem i lokalföreningarna.
2.3

Målområden

Fyra målområden skall verka som riktlinjer för mottagare av kulturnämndens
stöd.
2.3.1

Demokrati

De organisationer som får stöd skall vila på demokratisk grund vad avser både
organisationens uppbyggnad och den verksamhet som bedrivs.
2.3.2

Jämställdhet mellan könen

På ansökningsblanketten ska sökande organisationer ange hur könsfördelningen ser ut bland medlemmarna. Stockholms Idrottsförbund har endast
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kunnat ta fram könsfördelningen fördelat på deltagartillfällen. Organisationerna ska även ange hur fördelningen ser ut mellan kvinnor och män i styrelserna. Som krav i gällande regler står att bägge könen måste vara representerade i styrelsen.
Alla de fyra sökande organisationerna uppfyller det kravet. Stockholms Idrottsförbund har en jämn könsfördelning i styrelsen vilket också står inskrivet
i deras stadgar.
2.3.3

Jämlikhet mellan olika sociala och kulturella grupper

Den organisation som beviljas stöd ska gynna mångfalden i verksamheten. I
ansökan har samtliga sökande organisationer gjort en beskrivning av hur de
arbetar med frågan.
2.3.4

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Verksamheten skall vara tillgänglig för alla. Den organisation som får stöd
skall sträva efter detta, både i den fysiska miljön och genom att i den information som ges i exempelvis broschyrer och hemsida ange hur tillgängligheten är.
Friluftsfrämjandet har ett Handikappråd som stödjer lokalavdelningarna och
dess ledare i hur man ska förhålla sig till medlemmar/deltagare med olika
funktionshinder. Vidare har man en särskild satsning på handikappskidskola.
Stockholms Idrottsförbund fördelar ut stöd till Handikappförbundet enligt
särskilda kriterier eftersom de bl. a. utgör en resurs för andra specialdistriktsförbund. SISU Idrottsutbildarna har utbildningsmaterial anpassat för synskadade och genomför kurser med dövtolk samt arbetar aktivt med att utbilda
idrottsledare i att kunna möta barn och ungdomar med särskilda behov och
osynliga funktionshinder. Inom ramen för Stockholms Läns Ridsportförbunds
verksamhet bedrivs ridning för ryttare med funktionsnedsättning. Förbundet
har även en handikappkommitté vars syfte är att stödja föreningen i dessa frågor.
2.4

Miljö

Enligt kulturnämndens miljöplan skall organisation som ansöker om eller beviljas ett verksamhetsstöd på 500 000 kr eller mer i sin ansökan lämna redovisning om hur organisationen arbetar med miljöfrågor. Organisationen skall
arbeta aktivt med miljöfrågorna och bifoga miljöplan eller motsvarande dokument, som fastställts av organisationens styrelse. Samtliga organisationer
har lämnat med en miljöplan samt bifogat ifylld checklista: miljöarbete.
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2.5

Utbetalning av stöd

Beslutat stöd utbetalas med 50 procent i samband med beslut. Andra hälften
betalas ut när organisationen inkommit till förvaltningen med redovisning för
närmast föregående år (2012) och den har blivit godkänd av förvaltningen.
Redovisningen ska göras på särskild blankett och verksamhetsberättelse inkl
resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse skall bifogas.
2.6

2013 års budget

Kulturnämnden har i 2013 års budget anslagit 24 983 tkr till idrotts- och friluftsorganisationernas allmänna verksamhet samt till SISU Idrottsutbildarna.
Det är oförändrat belopp jämfört med 2013 års budget. Om kulturnämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag är hela årets anslag fördelat.
2.7

Avtal med Stockholms Idrottsförbund

Avtalet (bilaga 3) med Stockholms Idrottsförbunds löper på ett år i taget. I
avtalet åtar sig förbundet att gentemot de 69 specialdistriktsförbunden verka i
enlighet med nämndens generella intentioner för föreningsstöd. Enligt avtalet
så får maximalt 25 procent av stödet användas för Stockholms Idrottsförbunds
egna kostnader.
I årets avtal lyfts särskilt fram att Stockholms Idrottsförbund och SDF:en i sin
redovisning särskilt ska fokusera på hur idrotten arbetar med delaktighet för
personer med funktionsnedsättning.
Förvaltningschefen föreslås få i uppdrag att teckna avtal med Stockholms Idrottsförbund enligt förvaltningens förslag.
2.8

Sammanfattning av förslaget

I föreliggande ärende prövas fyra ansökningar. Förvaltningen tillstyrker samtliga.
Följande organisationer har sökt stöd 2012:





Friluftsfrämjandet Region Mälardalen,
Stockholms Idrottsförbund för samtliga 69 specialdistriktsförbund
SISU Idrottsutbildarna Stockholm
Stockholms Läns Ridsportförbund

Förvaltningen föreslår att samtliga organisationer beviljas oförändrat stöd
jämfört med 2012.
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3

Förvaltningen tillstyrker

3.1

Friluftsfrämjandet Region Mälardalen KUN 2012/785

Förvaltningens förslag 2013
Stöd 2012
Söker 2012
Totala kostnader
Totalt antal medlemmar
Antal barn och ungdomar 6-25 år
Andel flickor
Andel pojkar
Antal lokalföreningar

3 120 tkr
3 120 tkr
3 550 tkr
9 075 tkr
25 402
9 378
47 %
53 %
33

Friluftsfrämjandet tog i juni 2009 beslut om en ny organisation innebärande
övergång från 23 distrikt till 6 regioner. I maj 2011 bildades Region Mälardalen som består av distrikten Gästrikland, Sörmland, Stockholm och Uppland.
Den nya organisationen särredovisar medlemmar och verksamheten i Stockholms län i såväl ansökan som i redovisningen av stödet. Det stöd som kulturnämnden lämnar måste ovillkorligen stanna i den verksamhet som bedrivs
inom Stockholms län.
Regionen ska i allt väsentligt stödja lokalavdelningarna och bidra till en positiv
utveckling av friluftslivet inom regionen och Friluftsfrämjandet som helhet.
Viktigaste insatsen är att utbilda ledare till barn- och ungdomsverksamheten.
Genom regionbildningen ökar utbytet av erfarenheter från de tidigare fyra
distrikten och man kommer på så sätt att ytterligare kunna utveckla verksamheten inom länet.
Inom barn- och ungdomsverksamheten vill man framhäva följande insatser:





Snösäker för gymnasieungdomar är en viktig inkörsport till Friluftsfrämjandets verksamhet. (Snösäker är ett koncept som innebär att friluftsfrämjandet arrangerar resor till fjällen för skolungdomar i gymnasieålder. Man ger ungdomarna en möjlighet att uppleva fjällen och vintersport på ett bra sätt - snösäkert). Skolsamarbete ska också bedrivas
inom området Friluftsdagar och ”Alla på snö” för 10-åringar.
Man jobbar även brett utåtriktat genom bl.a. medverkan vid mässor för
skolungdom, Vildmarksmässan och andra arrangemang.
Genom utvecklingsbidrag till lokalavdelningarna vill man utveckla
verksamhet och ledare.
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3.2

Unga erbjuds utbildning i olika former och uppmuntras även till delaktighet i demokratiska processer inklusive styrelsearbete.
Utvecklingen av barn- och familjeverksamhet sker genom flera pilotprojekt.
Mångfaldsrådet fokuserar på att nå nya grupper som kräver särskilda
insatser med invandrarungdomar som en prioriterad målgrupp. Exempelvis arbetar man i Haninge med inriktning på ungdomar med autism
och ett hälsoinriktat projekt riktat till resurssvaga familjer i Södertälje
(samarbete med Stiftelsen En Frisk Generation).
Fånga upp och utveckla nya trender/aktiviteter inom friluftslivet, t ex
geocaching, och vill verka inom ramen för vad som är bra utifrån ett
natur- och miljöperspektiv.
Utbildning av ledare till och inom den omfattande barnverksamheten
kommer att ske i olika former.
Stockholms Idrottsförbund KUN 2012/872

Förvaltningens förslag 2013
Stöd 2012
Söker 2013
Totala kostnader
Totalt antal medlemmar
Antal barn och ungdomar 6-25 år
Andel flickor (deltagartillfällen)
Andel pojkar (deltagartillfällen)
Antal lokalföreningar
(alla har inte barn- och ungdomsverksamhet.)

20 163 tkr
20 163 tkr
20 963 tkr
35 712 tkr
Ingen uppgift
Ingen uppgift
38 %
62 %
3 299

Ansökan avser verksamhet inom Stockholms Idrottsförbund (SIF), samtliga
69 SDF samt den del av Södermanlands och Upplands idrottsförbunds verksamhet som ligger inom Stockholms län.
Ett 10-tal specialdistriktsförbund sitter i samma lokaler som SIF men de flesta
har inget eget kansli.
Stockholms Idrottsförbund är ett av 21 distrikt under Riksidrottsförbundet.
Förbundets uppdrag är att Företräda, Stödja och Utveckla idrotten. I basverksamheten ingår att vara ett stöd (rådgivning och vägledning) för föreningslivet
och dess föreningar. Man fördelar efter beslut på sin årsstämma, landstingsstödet till sina 69 medlemsidrotter och dess SDF. Under 2011 gjordes en översyn av fördelningsmodellen avseende SDF-stödet för att återigen utvärdera så
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att reglerna är anpassade både till stödets syfte och till idrotternas behov. En
utmaning var att få fler barn att röra på sig och fortsätta upp i högre åldrar.
Man ville även hitta nya modeller för att bredda sin verksamhet och nå nya
målgrupper. Vidare ville man finna former för att underlätta för idrottsledarna
i distriktet att utöva sitt ledarskap och att få fler att vilja ta på sig ett ledaruppdrag såsom tränare, lagledare, styrelseledamot etc. För att barn och unga ska
kunna idrotta (även spontanidrotta) krävs tillgängliga idrottsmiljöer. Därför
ska man driva opinion för att tillgodose detta behov.
Stockholms län växer och för att kunna möta det växande behovet så antog SIF
fem utmaningar för idrotten i Stockholms län som sammanfattas enligt följande.
1. Få idrottens ytor och rum att räcka till: Stockholms Idrottsförbund ska verka för att finna en fungerande samarbetsstruktur med alla
länets kommuner angående investeringar i idrottens anläggningar.
2. Inspirera fler unga: Stockholms Idrottsförbund ska arbeta för att
öka idrottens gemensamma attraktionskraft gentemot barn och ungdomar.
3. Fler ska vilja bli idrottsledare: Stockholms Idrottsförbund ska
verka för att det ska bli än mer attraktivt att bli idrottsledare.
4. Bli bäst på idrottsevenemang: Stockholms Idrottsförbund vill se
att länet är bäst i landet på att erbjuda idrottsevenemang.
5. Utveckla elitidrotten: Breddidrott och elitidrott är ömsesidigt beroende av varandra. Stockholms Idrottsförbund vill verka för att erbjuda
goda förutsättningar för de idrottare som tillhör eller är nära elitnivå.
Enligt SIF är det fortfarande inte möjligt att ta fram uppgifter om antalet medlemmar inom idrottsrörelsen. Förvaltningen har vid upprepade tillfällen efterfrågat en utförlig och detaljerad statistik över antalet medlemmar i regionens
föreningar men en sådan statistik saknas inom svensk idrottsrörelse. Ett nytt
registreringsförfarande – IdrottOnline - håller på att införas men det var först
under 2010 som kravet på digital redovisning av det lokala aktivitetsstödet
blev obligatoriskt. Detta innebär att det förhoppningsvis snart ska gå att hantera all statistik på ett annat sätt.
Gällande verksamhetsplan som avser 2010 - 2015 är integrerad med SISU idrottsutbildarna vilket ger en något otydlig bild av idrottsförbundets egentliga
verksamhet. Fr.o.m. den 1juni 2012 samverkar Stockholms Idrottsförbund och
Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Stockholm i en gemensam kanslior-
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ganisation med en gemensam chef. Man anser att detta skapar bättre möjligheter att med gemensam kraft utveckla och stötta länets idrottsföreningar.
3.3

SISU Idrottsutbildarna

KUN 2012/878

Förvaltningens förslag 2012
Stöd 2012
Söker 2013
Totala kostnader
Antal arrangemang 2012
Andel kvinnor (2012)
Andel män (2012)
Studietimmar 2012

900 tkr
900 tkr
1 400 tkr
16 000 tkr
8 308
42 %
58 %
95 633

Fr.o.m. den 1 juni 2012 samverkar SISU Idrottsutbildarna Stockholm och
Stockholms Idrottsförbund i en gemensam kansliorganisation med en gemensam chef. Detta anser man skapar ännu bättre möjligheter att med gemensam
kraft utveckla och stötta länets idrottsföreningar.
Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna i Stockholm bildades 1985 och erbjuder folkbildning och annan utbildning till idrottsföreningarna i Stockholms län
(ca 3 300). Föreningarnas behov styr verksamheten. Studieförbundets resurser är öronmärkta för folkbildning och utbildning inom bl. a. idrottens trovärdighetsfrågor som alkohol & droger, jämställdhet, allas rätt och det sociala
ledarskapet. Man arbetar i nära samarbete med Stockholms Idrottsförbund
(SIF), Stockholms 70 specialidrottsförbund (SDF) och 3 övriga medlemsorganisationer (MO), allt för att nå så många ledare, förtroendevalda, aktiva och
föräldrar som möjligt. Detta nära samarbete innebär bl.a. att man har ett gemensamt dokument med Stockholms Idrottsförbund för inriktning på verksamheten. Studieförbundet SISU jobbar också med att främja folkhälsa, genom att man är ute och förebygger, stödjer och utvecklar idrottsföreningar på
olika nivåer.
Under 2013 fortsätter arbetet att fokusera på nedanstående fyra områden.
Denna inriktning bryts sedan ner i en tydligt målsatt verksamhetsplan:
1.
2.
3.
4.

Förbunds- och föreningsutveckling
Ledarutveckling
Kurser, föreläsningar och mötesplatser
Värdegrundsarbete
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Totala antalet utbildningstimmar har ökat med 8 procent mellan 2011 och
2012. Cirka 40 % av deras studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet riktar
sig till ledare. SISU Idrottsutbildarna har en medveten strategi att ge föreningarna skräddarsydda utbildningar lokalt på kansli/styrelsenivå. Något som
också efterfrågas lokalt. Kurser/utbildningar speciellt kopplade till respektive
idrott hanters på specialdistriktsnivå. Staten har särbehandlat idrottens studieförbund positivt och har sedan 2007 fördubblat statsanslaget. Anslaget beslutas direkt av utbildningsdepartementet till skillnad från övriga studieförbund,
som får sina statsanslag via Folkbildningsrådet.
Tanken är att SISU Idrottsutbildarna ska erbjuda utbildningar för alla målgrupper inom idrotten. Man vill också möta behovet av de baskunskaper man
behöver för att kunna prestera i respektive roll, t.ex. en grundkurs i arbetet
som kassör, bli tryggare i ledarrollen genom ”Plattformen – Idrottens barnoch ungdomsledarutbildning” eller lära sig grunderna kring kostens betydelse
för den som är aktiv.
3.4

Stockholms Läns Ridsportförbund

Förvaltningens förslag 2013
Stöd 2012
Söker 2013
Totala kostnader
Totalt antal medlemmar
Antal barn och ungdomar 6 – 25 år
Andel flickor
Andel pojkar
Totalt antal lokalföreningar

KUN 2012/803
800 tkr
800 tkr
800 tkr
5 333 tkr
28 000
20 160
85 %
15 %
119

Stockholms läns Ridsportförbund var egen sökande organisation hos kulturnämnden före 2006 varefter samtliga egensökande specialförbund inom SIF i
stället fick sitt stöd genom förbundet. 2005 som var sista året som Stockholms
läns ridsportförbund fick stöd direkt av kulturnämnden uppgick stödet till 2,2
mnkr. Sedan 2006 har SIF tillämpat övergångsregler för bl.a. ridsporten.
Enligt ett extra stämmobeslut inom SIF i oktober 2011 har ridsportförbundets
stöd fr.o.m. 2012 beräknats på samma sätt som för övriga specialdistriktsförbund. Under 2012 har stödet till ridsportförbundet uppgått till ca 625 tkr.
Stockholms läns ridsportförbund själva beräknar att stödet för 2013 kommer
att uppgår till ca 500 tkr, d v s ca 1,7 mnkr lägre än när ridsportförbundet var
egensökande hos landstinget. Anledningen till att ridsportförbundets stöd
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minskar om SIF:s ordinarie beräkningsgrund tillämpas fullt ut är att en stor
del av den tid som de aktiva lägger ner avser s.k. nedsutten tid. I reglerna har
man infört att 70 % ska vara idrott och max 30 % kring verksamhet. I Ridsporten är fördelningen tvärtom då mycket verksamhet sker avsuttet. Det vill säga
tid som bl. a. går till att lära sig att ta hand om hästen. Verksamheten är också
omgärdad av regler för djurskyddet och det krävs alltid att utbildad personal
är närvarande. Denna tid betraktas inte som tid då själva idrottandet utövas
och ligger därför inte till grund för aktivitetsstöd som utgör en av beräkningsgrunderna i SIF:s stöd. Därtill besväras ridsporten av problem med att även en
del av de genomförda idrottsaktiviteterna inte godkänns för aktivitetsstöd
p.g.a. oklarheter hänförbara till hur verksamheten redovisas mellan ridsportföreningarna och de stall där verksamheten är förlagd och som ofta ägs och
drivs av privata företag.
Med hänsyn taget till ovanstående omständigheter samt då ridsporten helt
domineras av flickor, föreslår förvaltningen att Stockholms läns ridsportförbund även i år får ett stöd för sin främjarverksamhet om 800 tkr. Detta förfarande är kommunicerat med SIF och beaktas i förslaget till avtal mellan landstinget och SIF. Vidare bygger förfarandet på att Stockholms läns ridsportförbund får stöd av SIF enligt de regler som stämman fastställt. Stockholms läns
ridsportförbund beräknas därmed få ca 1,3 mnkr i sammantaget stöd från kulturnämnden och SIF under 2013. Kulturnämndens beslut om 800 tkr i stöd
för främjarverksamhet 2013 skall inte ses som en utfästelse om stödnivå
kommande år.
Förvaltningen anser att beslutet inte kräver någon ändring i reglerna för stöd
till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet.

Hans Ullström

Juni 2005
Kulturnämnden

Reviderad 2008-01-17
Reviderad 2009-01-01
Reviderad 2011-09-20

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer
1

Generella kriterier

1.1

Syften

Kulturnämnden vill genom stödet till distriktsorganisationerna verka för ett
mångsidigt och rikt kulturutbud i människors närmiljö. Syftet är att verka för
barn och ungdomars demokratiska fostran, inflytande och delaktighet i föreningslivet. Kulturnämnden vill förebygga ohälsa och vårdberoende genom att
stödja distriktsorganisationerna som i sin verksamhet främjar att de lokala
föreningarna når fram till och engagerar barn och ungdomar, socialt och kulturellt missgynnande grupper och grupper med speciella behov. Dessutom
genom stödet främja arbete för förståelse och utveckling av kulturarvet.
Med distriktsorganisationer menas föreningar med en egen organisation på
distriktsnivå. Lokala föreningar ingår därmed inte i detta begrepp utan ligger
på primär kommunal nivå.
1.2

Målområden

Fyra målområden skall verka som riktlinjer för mottagare av kulturnämndens
stöd.
1.2.1

Demokrati

Kultur- och föreningslivet är en viktig del i ett demokratiskt samhälle. Kulturnämnden prioriterar regional och social spridning och vill stimulera till mångfald, samhällsengagemang och opinionsbildning. De ungdomsorganisationer
som får stöd skall vila på demokratisk grund vad avser både organisationens
uppbyggnad och den verksamhet som bedrivs. Det kan t ex handla om att en
förenings medlemmar, individuellt eller i form av lokala föreningar, skall ha
ett faktiskt inflytande över verksamheten.
1.2.2

Jämställdhet mellan könen

Strävan efter jämställdhet mellan könen skall genomsyra verksamheten. De
organisationer som får stöd skall främja jämställdhet genom att båda könen
skall representeras i styrelser och andra beslutande organ (undantag organisationer vars huvudsyfte är att arbeta för jämställdhet vilket skall framgå av organisationens stadgar), och arbeta med att skapa lika förutsättningar för båda
könen genom jämställdhetsplan, könsuppdelad statistik och utvecklingsarbete.
Organisation med 25 eller fler anställda skall ha en plan för jämställdhetsarbete.
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Jämlikhet mellan olika sociala och kulturella grupper

Alla människor, oavsett kulturell eller social identitet och ursprung, skall ges
möjlighet till delaktighet i samhället. Den organisation som får stöd skall gynna mångfalden i föreningslivet till exempel genom att arbeta med integrationsfrågor och erbjuda mötesplatser.
1.2.4

Tillgänglighet för funktionshindrade

Verksamheten skall vara tillgänglig för alla. Den förening eller organisation
som får stöd skall sträva efter detta, både i den fysiska miljön och i information i form av till exempel broschyrer och hemsida.
1.2.5

Övrigt

Kulturnämnden förutsätter utöver dessa mål att den förening eller organisation som får stöd från kulturnämnden arbetar aktivt med miljöfrågor, samt
motarbetar all droganvändning i verksamheten.
Målområdena är riktlinjer för organisationens verksamhet gentemot lokala
föreningar och skall inte ses som styrning av lokalföreningarnas verksamhet.
Det vilar på distriktsorganisationen att ansvara för att målen eftersträvas, samt
återrapportera detta i den årliga redovisningen.

2

Villkor

2.1

Allmänt

Kulturnämndens stöd skall användas på distriktsnivå i syfte att utveckla och
stödja de lokala föreningarna i deras verksamhet.
Organisationen skall vara självständig och demokratiskt uppbyggd med en
verksamhet som inte strider mot demokratins idéer.
Organisationen skall vara öppen och medlemskap för de lokala föreningar frivilligt.
Det individuella medlemskapet i lokal förening skall vara frivilligt och öppen
för alla.
Om det finns flera distriktsorganisationer inom Stockholms läns landstings
område som tillhör samma stadsbidragsberättigade riksorganisation, skall den
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organisation vars lokalföreningar har flest antal individuella medlemmar söka
landstingsstöd och fördela beviljat stöd mellan distriktsorganisationerna.
Distriktsorganisationen behöver inte tillhöra en riksorganisation.
Distriktsorganisationen skall omfatta minst fem lokalföreningar i minst tre av
länets kommuner.
Distriktsorganisation som ansöker om stöd för första gången skall ha bedrivit
kontinuerlig verksamhet under minst ett år. Nya organisationer prövas av kulturnämnden i samband med beslut om årsbudgeten.
2.2

Medlemsbegreppet

Medlem är den som tagit aktiv ställning för ett medlemskap i en lokal förening
genom betalande av medlemsavgift eller genom en ansökan om medlemskap
som resulterar i en underskriven handling
Som medlem räknas endast den som enligt organisationens stadgar ges fullständiga demokratiska rättigheter. Vid redovisning av medlemmar för ansökan om stöd från kulturnämnden, skall endast medlemmar boende i Stockholms län anges.
Är medlemmar registrerade i flera olika föreningar, räknas de som en medlem
i redovisningen av antalet medlemmar vid ansökan om stöd.
Den som deltar i s.k öppen verksamhet eller i organisationens sammankomster utan att vara registrerad medlem enligt stadgarna, räknas inte in bland de
stödberättigade medlemmarna. Detta gäller också den vars medlemskap är
vilande.
Medlem kan definieras på annat sätt. Detta prövas i varje enskilt fall av kulturnämnden.
Organisationen måste upprätta ett system som innebär att revisorer har tillgång till underlag för att varje år kunna kontrollera antalet medlemmar.

3

Stöd till idrotts- och friluftsorganisationer

Idrotts- och friluftsorganisationen skall


ha en omfattande barn- och ungdomsverksamhet
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tydligt i ansökan ange vilken verksamhet som bedrivs och för vem.
ha minst 400 medlemmar i de lokala föreningarna i åldern 6 -25 år bosatta inom landstingsområdet.
medlemmarna i ålder 6-25 år i de lokala föreningarna skall utgöra
minst 60 % av det totala medlemsantalet i distriktet eller uppgå till
minst 3 000 personer.

Stockholms idrottsförbund skall fördela sitt landstingsstöd mellan sina specialdistriktsförbund samt Södermanlands och Upplands idrottsförbund där dessas verksamhet sker inom Stockholms läns landstingsområde.
3.1

Beräkning av stöd

Stödet består av ett verksamhetsstöd som söks en gång per år. Beloppets storlek fastställs årligen av kulturnämnden. Stödet fördelas utifrån en bedömning
av verksamhetens omfattning och inriktning.

4

Ansökan

Ansökan görs årligen. Ansökningstid fastställs av kulturförvaltningen. Uppgifterna som ligger till grund för ansökan skall vara hämtade från organisationens senaste avslutade verksamhetsår.
Ansökan skall göras på särskild blankett. Till ansökan skall bifogas verksamhetsplan som beskriver mål, prioriteringar, inriktningar och förändringar. Organisationens stadgar skickas in vid första ansökningstillfället och därefter
endast vid stadgeändringar.
I ansökan skall distriktsorganisationen redovisa:
Antal lokalföreningar (juridiska personer) som är medlemmar i distriktsorganisationen
Antal kommuner som organisationen är verksam i
Antal medlemmar i lokalföreningarna
Andel ungdomsmedlemmar 6 - 25 år av totala antalet medlemmar i lokalföreningarna
Könsuppdelad statistik skall finnas med i ansökan. Statistiken skall omfatta
distriktsorganisationens styrelseledamöter (ordinarie och suppleanter), kanslipersonal, föreningarnas medlemmar. Båda könen skall finnas representerade
bland styrelsens ordinarie ledamöter (se undantag under målområdena).
Finns jämställdhetsplan eller annat utvecklingsarbete i jämställdhetsperspektiv skall detta bifogas/redovisas i ansökan och i den årliga redovisningen. Distriktsorganisationens arbete med jämställdhetsfrågor gentemot lokalföreningar skall redovisas.
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Tillgänglighet för funktionshindrade skall redovisas i ansökan.
Organisation som ansöker om eller beviljas ett verksamhetsstöd på
500 000 kronor eller mer, skall i sin ansökan lämna redovisning om hur organisationen arbetar med miljöfrågor. Organisationen skall arbeta aktivt med
miljöfrågorna och bifoga miljöplan eller motsvarande dokument, som fastställts av organisationens styrelse samt besvara kulturförvaltningens checklista
angående miljöarbetet.
Ansökningshandlingarna skall vara underskrivna av ordförande och distriktsorganisationens revisorer. När stödet är större än 4 prisbasbelopp skall en av
revisorerna vara auktoriserad eller godkänd.
Ansökan som kommer in efter ansökningstidens slut behandlas inte.
Beviljat stöd betalas ut med 50 % i anslutning till beslut om stöd. Resterande
del utbetalas när föregående års redovisning kommit in och godkänts av förvaltningen. Utbetalningsdag bestäms av förvaltningen.
Distriktsorganisation skall i ansökan och verksamhetsplanen uppge om organisationen söker eller har beviljats annat stöd från Stockholms läns landsting.

5

Redovisning

Redovisning skall göras på därför avsedd blankett. Dessutom skall distriktsorganisationen bifoga verksamhetsberättelse inkl resultat- och balansräkning,
revisionsberättelse enligt god redovisningssed samt årsmötesprotokoll. Denna
redovisning är villkoret för att få andra hälften av innevarande års stöd. Bristande eller utebliven redovisning kan komma att innebära återbetalningsskyldighet. Av handlingarna skall klart framgå hur landstingets stöd har använts.
Medlemsavgifterna skall kunna avläsas direkt ur redovisningen.
På redovisningsblanketten skall organisationen ange vilka som tagit del av
verksamheten i form av spridning i länet, målgrupper, antal besökare/deltagare samt statistik indelad på ålder och kön. Dessutom skall det framgå i redovisningen hur man arbetat med jämställdhet, jämlikhet och med tillgänglighet för funktionshindrade.
Verksamhet kopplat till mångfald och integration skall särskilt beskrivas i den
årliga redovisningen.
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Mottagare av ekonomiskt stöd som överstiger 4 prisbasbelopp skall lämna
ekonomisk redovisning som är bestyrkt av en auktoriserad eller godkänd revisor.

6

Uppföljning

Varje distriktsorganisation har ansvar för att granska de uppgifter och handlingar från organisationens lokalföreningar som ligger till grund för distriktsorganisationens ansökan om stöd från kulturnämnden.
Kulturförvaltningen gör varje år en fördjupad granskning av ett antal av de
distriktsorganisationer som får verksamhetsstöd. Organisationens revisor skall
närvara vid denna granskning. Företrädare från landstinget måste ges rätt att
ta del av de handlingar som behövs för att kunna granska hur landstingets stöd
har använts i verksamheten.

7

Återbetalning

Om verksamhet som beviljats stöd förändras i förhållande till vad som angivits
i ansökan skall förvaltningen underrättas. Ändringar kan innebära att hela
eller del av stödet skall återbetalas till kulturnämnden. Även vid utebliven redovisning kan hela eller del av stödet komma att återkrävas av kulturnämnden.
Om kulturförvaltningen bedömer att mottagaren av stöd uppsåtligen lämnat
fel uppgifter som legat till grund för kulturnämndens beslut om stöd kan polisanmälan ske.

BILAGA 1

FÖRSLAG AVTAL
2013-01-24

AVTAL
mellan Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, nedan kallat
landstinget, och Stockholms Idrottsförbund, rörande stöd till Stockholms
Idrottsförbund och specialdistriktsförbunden i Stockholms län 2013.
Idrotten är vår största folkrörelse som främjar en god folkhälsa, genom öka de
fysiska aktiviteter, och uppmuntrar till goda motionsvanor för barn och ungdomar. Idrotten skapar också ett rikare fritidsutbud och bidrar till barns sociala samspel. Idrotten genererar även stolthet och identitet i länet och dess
stadsdelar.
Stockholms Idrottsförbund är en regional organisation under Riksidrottsförbundet (RF), vars uppdrag är att skapa förutsättningar för idrotten i distriktet
genom att företräda, utveckla och stödja föreningslivet. Inom Stockholmsidrotten finns alla 69 specialidrotter representerade med verksamhet i ca 3000
föreningar. 150 000 ideella ledare är verksamma varje vecka för att utveckla
och leda alla de ca 600 000 individer som är medlemmar i någon av länets
idrottsföreningar. Tillsammans har idrottsföreningarna cirka 260 000 medlemmar i åldern 6- 25 år.
Tillsammans med staten och kommunerna är landstinget idrottens största
finansiär. Det är på lokal nivå som idrotten utövas. Utifrån idrottens värden
ger landstinget därför ett årligt stöd till Stockholms Idrottsförbund och Specialdistriktsförbunden i Stockholms län.

§1

Stockholms Idrottsförbunds ansvar

Stockholms Idrottsförbund ansvarar för fördelning av verksamhetsstödet från
landsting till samtliga sina specialdistriktsförbund inom Stockholms län samt
den del av Södermanlands och Upplands idrottsförbunds verksamhet som
ligger inom Stockholms län.
För att fördela stödet erhåller Stockholms Idrottsförbund ersättning från
landstinget enligt § 3.
Stockholms Idrottsförbund ska vid fördelningen av verksamhetsstödet särskilt
prioritera:

•
•
•

verksamhet för barn och ungdomar samt handikappidrott i Stockholms
län,
att barn och unga i länet får tillgång till idrott med kvalificerade ledare,
verksamhet som särskilt stimulerar folkhälsan.
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Stockholms Idrottsförbund skall årligen lämna in en verksamhetsplan där det
framgår hur förbundet arbetar med att företräda, utveckla och stödja föreningslivet under 2013. Detta sker så snart detta är fastställt av förbundets distriktsstämma. För att kunna möta behovet hos en växande befolkning i
Stockholms län kommer Stockholms Idrottsförbund under 2013 att fortsätta
arbetet med fem utmaningar för idrotten i länet.

§2

Förbundets gemensamma ansvar

Landstingsbidraget till idrottsrörelsen ska utgå från punkterna under § 2.
2.1

Stockholms Idrottsförbunds basverksamhet och verksamhetsinriktning

Stockholms Idrottsförbund har från Riksidrottsförbundet en riktat basverksamhet som ska bedrivas i regionen. Utifrån denna basverksamhet fattar
Stockholms Idrottsförbunds årsmöte beslut om verksamhetsinriktning och
verksamhetsplan.
I basverksamheten ingår att utveckla, skapa förutsättningar för samt vara ett
stöd för föreningslivet och dess 3400 föreningar. Idrottens värdegrund och
idrottens gemensamma administrationsverktyg, Idrott Online, är två områden
som det läggs extra fokus på. Arbetet med Idrottens värdegrund innebär att
belysa och leda frågan om hur vi bedriver idrott utifrån barnets bästa och inspirera till utvecklingsarbete inom föreningar och förbund. Idrott Online är
idrottens egna administrationsverktyg som kommer att förenkla administration för föreningarnas ideella ledare.
För åren 2012-2015 är följande verksamhetsinriktning beslutad med fem prioriterade utmaningar:
1. Anläggningar och andra idrottsmiljöer
2015 har vi en väl fungerade samarbetsstruktur med länets alla kommuner angående idrottens rum och miljöer. Tillgången och tillgängligheten har därför ökat. Idrotterna samarbetar för att uppnå bästa resultat. VI har funnit arbetsformer som utgår från de behov som uttryckts
inom idrottsrörelsen respektive förutsättningar som kommunalt beslutsfattande har.
2. Inspirera barn och ungdomar
2015 har vi ökat idrottens gemensamma attraktionskraft gentemot
barn och ungdomar. Fler väljer också att stanna kvar allt längre. Vi har
funnit olika vägar att möta barn och ungdomar och erbjuda dem den
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idrott de tror passar dem bäst. Allt fler har hittat rörelseglädjen genom
idrotten.
3. Attraktivt ledarskap
2015 har det blivit än mer attraktivt att vara idrottsledare. Idrottsföreningarna har tillgång till hjälpmedel och administrativa lösningar så
att det är attraktivt att åta sig ett föreningsuppdrag. Idrottsrörelsen hos
oss uppvisar hela den mångfald som vår region besitter. Ledare känner
att de får rätt stöd och uppmuntran när de möter sina aktiva.
4. Idrottsevenemang till regionen
2015 erbjuder vår region både större och fler idrottsevenemang i
världsklass. 100-års firande av OS 1912 blev en milstolpe på vägen mot
att regionen åter blev attraktiv för stora evenemang inom alla idrotter.
5. Utveckla elitidrotten
2015 kan vi erbjuda goda förutsättningar för de idrottare som tillhör eller är nära elitnivå. De har goda förutsättningar att utöva sin idrott
men erbjuds också möjligheter att förena studier med elitsatsning.
Kommuner, idrotter, universitet och högskolor, sponsorer och andra
samarbetspartners samverkar för att ge bästa förutsättningarna.
2.2

Barnets bästa

FN:s barnkonvention skall prägla den verksamhet som landstingsbidraget fördelas till. Idéprogrammet Idrotten Vill där FN:s barnkonvention är en integrerad del ska vara den grund från vilken idrottsverksamheten utformas. Likaså
forskningsresultat om barns utveckling och behov så att verksamheten blir för
barnets bästa.
2.3

Landstingets målområden

Landstingets fem målområden skall prägla den verksamhet som landstingsbidraget fördelas till.
Demokrati
Stockholms Idrottsförbund och Specialdistriktsförbunden skall vila på demokratisk grund.
Det innebär att:
• organisationernas uppbyggnad och verksamheten som bedrivs utgår
från demokratiska principer
• medlemmar, individuellt eller i form av lokala föreningar, skall ha ett
faktiskt inflytande över verksamheten.
• medlemmar i idrottsorganisationerna ska ges en demokratisk skolning
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Jämställdhet
Strävan efter jämställdhet mellan könen skall genomsyra verksamheten. Detta
gäller såväl deltagare i t ex kurser, styrelser och övriga, som medverkande i
verksamheten t ex idrottsutövare, ledare, samt publik. Idrottens jämställdhetsplan och målområden ska ligga till grund för hur arbetet med jämställdhet
ska bedrivas.
Det innebär att:
• Flickor och pojkar, män och kvinnor ges samma möjlighet att utöva idrott.
• Kvinnors och mäns, flickors och pojkars idrottsutövning värderas lika
och prioriteras på ett likvärdigt sätt.
• Kvinnor och män har lika stort inflytande i beslutande och rådgivande
organ
• Arbetsformer och fördelning av uppdrag utformas så att kvinnor och
män har lika stora möjligheter att medverka.
• Jämställdhetsperspektiv ska vara införlivat i den dagliga verksamheten
och genomsyra alla verksamhetsområden
Jämlikhet
Verksamheten ska utgå från Idrotten Vill och vara öppen för barn och ungdomar oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell
läggning samt fysiska eller psykiska förutsättningar. Det innebär att:
• arbeta för att alla människor som vill ska få vara en del av idrottsrörelsen
• följa Idrotten Vill samt av idrotten framtagna policy och handlingsprogram för jämlikhet
Delaktighet för personer med funktionsnedsättning
Verksamheten ska sträva efter att vara tillgänglig för alla både i den fysiska
miljön och i information. Åtgärder skall ske enligt intentionerna i Stockholms
läns landstings program Mer än bara trösklar. Det innebär att:
•

•
•

öka medvetenheten och kunskapen inom Specialdistriktsförbunden om
situationen hos personer med funktionshinder och deras behov inom
idrotten
arbeta för att informationen och dialogen om de tjänster och den verksamhet som idrotten erbjuder är tillgänglig och användbar.
i påverkansarbete arbeta för att den fysiska tillgängligheten utvecklas
varje år så att möjligheten att ta del av idrottens verksamhet ökar för
alla.

Miljö
Stockholms Idrottsförbund och Specialdistriktsförbunden ska bedriva ett miljöarbete enligt miljöplan som fastställts av förbundens styrelser.
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§3

Ekonomi

3.1

Grund för stöd

För att uppfylla villkoren för stöd från landstinget skall Stockholms Idrottsförbund uppfylla Stockholms läns landstings allmänna villkor, det vill säga
•
•
•
•

3.2

Ha minst 400 medlemmar i åldern 6-25 år bosatta inom landstingsområdet
Ha en omfattande barn- och ungdomsverksamhet
I ansökan tydligt ange vilken verksamhet som bedrivs och för vem
Andelen medlemmar i ålder 6-25 år i de lokala föreningarna skall utgöra minst 50 % av det totala medlemsantalet i distriktet eller uppgå
till minst 3 000.
Stöd från Landstinget

Landstinget ersätter Stockholms Idrottsförbund med 20 163 000 kr under
2013. Maximalt 25 procent av stödet får användas för Stockholms Idrottsförbunds egna kostnader.
Ersättningen betalas ut med 50 % i samband med landstingets beslut om föreliggande avtal och resterande 50 % när 2012 års redovisning inkommit och
godkänts av landstinget.
3.3

Utökat stöd till Stockholms läns Ridsportförbund

Enligt Stockholms Idrottsförbunds stämmobeslut 2011 kommer Stockholms
läns Ridsportförbunds stöd att beräknas på samma sätt som övriga specialdistriktsförbund inom Stockholms Idrottsförbunds ramar. Under 2013 kommer
Landstinget därför att fördela 800 000 kr till Ridsporten för deras främjarverksamhet, det vill säga den avsuttna verksamheten som inte är berättigad till
Lok-stöd.
3.4

Utvecklings-/projektstöd

Stockholms Idrottsförbund samt Specialdistriktsförbunden kan själva söka
ekonomiskt utvecklings-/projektstöd från annan organisation, kommun eller
staten samt från andra förvaltningar inom landstinget.
3.5

Marknadsföring

Vid marknadsföring av aktiviteter inom Stockholms Idrottsförbund skall det
framgå att verksamheten erhåller stöd från Stockholms läns landsting.
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§4

Uppföljning

Landstinget har rätt till full insyn i Stockholms idrottsförbunds ekonomiska
redovisning. Före maj månads utgång 2013 inger Stockholms Idrottsförbund
årsbokslut för 2012 till landstinget. Årsbokslutet skall omfatta förvaltningsberättelse, resultaträkning, redovisning av skulder och fordringar samt revisionsberättelse.
Företrädare från landstinget ges rätt att ta del av de handlingar som behövs för
att kunna följa upp hur landstingets stöd har använts i verksamheten. Detta
gäller även på specialdistriktsnivå.
Ordinarie uppgifter redovisas enligt landstingets redovisningsblankett och i
verksamhetsberättelsen för 2012 års verksamhet redovisas Stockholms Idrottsförbunds verksamhet enligt § 2.1.
4.1

Särskild uppföljning

Stockholms Idrottsförbund skall för 2013 års verksamhet, förutom verksamhetsberättelse och ekonomiskberättelse, även särskilt redovisa arbetet kring
målområdet delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Detta gäller
såväl Stockholms Idrottsförbund som Specialdistriktsförbundens verksamhet.
Stockholms Idrottsförbund och SDF:en ska i sin redovisning särskilt fokusera
på hur idrotten arbetar med delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Denna redovisning ska sammanställas av Stockholms Idrottsförbund och
skickas in som en bilaga till redovisningsblanketten.
4.2

Uppföljning för verksamhet utanför Stockholms
Idrottsförbunds geografiska område

Upplands och Södermanlands idrottsförbund ska senast april månads utgång
inkomma till Stockholms Idrottsförbund med redovisning av erhållna stöd
från Stockholms läns landsting avseende;
•
•
•

Hur medlen har fördelats och använts i syfte att stödja idrotten i deras
verksamhet i respektive kommun som stödet avser.
Hur stor andel av erhållna medel som används till distriktsförbundens
egna kostnader
Hur landstingets målområden har genomsyrat verksamheten i respektive kommun

•
Stockholms Idrottsförbund ansvarar för att bifoga denna uppföljning med övrig uppföljning enligt § 4 samt 4.1.

7 (7)
AVTAL
2013-01-24

§5

Giltighet

Avtalet gäller t o m 31 december 2013.
Om part inte kan fullfölja vad som överenskommits i föreliggande avtal skall
den andra parten omedelbart underrättas därom.

§6

Tvist

Tvist i anledning av detta avtal, som inte kan göras upp i godo, skall slutligt
avgöras i allmän domstol.

§7

Avtalets godkännande

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
För landstingets del gäller avtalet under förutsättning att det godkänts av
landstingets kulturnämnd genom beslut som vunnit laga kraft.
________________
Datum
För Stockholms läns landsting

För Stockholms Idrottsförbund

Hans Ullström,
förvaltningschef

Peter Larsson,
förbundsordförande

