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Samverkansmodeller 

 

Syfte  

Syftet med att ta fram modeller för samverkan mellan SF och RF-SISU distrikt är att 

genom samverkan, med utgångspunkt i SF:s strategi, förbättra möjligheterna för SF/SDF 

och RF-SISU distrikt att, utifrån den idrottsspecifika och den lokala kunskapen, 

kombinera sina resurser, kompetenser och insatser för att maximera utvecklingen av den 

enskilda föreningen.  

 

Mål  

• Ökad förståelse för varandras roller, uppdrag och resursmöjligheter.  

• Stärka förtroendet mellan SF och RF-SISU distrikt.  

• Ge en struktur för ökad dialog mellan SF och RF-SISU distrikt.  

• Bidra till gemensam bild av nuläge och behov hos föreningarna. 

 
Tre modeller för samverkan 

 

Årlig handlingsplan 

Syfte  

Att skapa en årlig samplanering mellan SF/SDF och RF-SISU distrikt kring stöd till 

föreningarna så att de kan utveckla sin verksamhet i linje med SF strategi.   

Målgrupp   

Årlig handlingsplan är ett verktyg som kan användas av de SF som har en strategisk plan 

och verksamhetsplan som identifierat insatser på föreningsnivå.   

SF som kan genomföra Årlig handlingsplan har också personella och ekonomiska resurser 

att avsätta för den kontinuerliga samverkan som upprättas med RF-SISU distrikten i den 

årliga handlingsplanen. Det kan vara via sitt SDF, någon regional funktion eller centralt 

anställd roll på SF som blir ansvarig för samplanering, kontinuerlig dialog och 

genomförande av insatserna som bestäms i den Årliga handlingsplanen.  

De RF-SISU distrikt som involveras är de där SF har föreningar som bedriver deras 

idrott/er.  
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Konsulentträff 

Syfte  

En dialog för att skapa samsyn kring föreningarnas nuläge och behov. Vi ökar förståelsen 

för varandras uppdrag, roller och insatser kopplat till föreningsutveckling.   

Målgrupp  

Vilka SF och roller? 

Alla SF som har en strategisk plan och idé om föreningsutveckling och framtiden. SF 

erbjuds en konsulentträff oavsett antal grenar/idrotter som ingår i SF organisation. 

Upplägget för träffen anpassas utifrån olika SF behov. Funktion/roll som behövs för att 

kunna beskriva IF nuläge, SF strategi och olika insatser.  SF avgör om deras respektive 

SDF ska delta på träffen.  

Vilka RF-SISU distrikt och roller?   

Alla distrikt där SF har eller har för avsikt att starta upp idrottsföreningar som bedriver 

deras idrott/er. Idrottskonsulenterna som jobbar med föreningar inom SF. Ev. andra 

roller som distriktet avgör.  

 

Nationella SF-specifika uppdrag 

Syfte  

Att skapa en samplanering kring en avgränsad och specifik fråga som går i linje med SF 

strategiska inriktning i syfte att konkret beskriva roller, ansvar och arbetssätt i det 

specifika uppdraget.  

Uppdraget ska genomföras i fler än ett RF-SISU distrikt.  

 

Målgrupp 

Erbjuds samtliga SF.  

Principer   

• Uppdraget ska ha en tydlig koppling till SF strategiska inriktning.  

• Det ska finnas fokus på den folkbildande metodiken.  

• SF ska ha ansvar och kraft att stötta och följa upp medverkande föreningar/SDF.  

• Uppdragen är årliga, max 12 mån, och ska vara tydligt datumsatta i mallen, 

uppdraget kan förnyas med ny överenskommelse. 

   




