
 

 

 

Första månadsbrevet för 2022 
Jag hade önskat att få inleda 2022 med en positiv känsla med full fart, med fysiska möten och utan 

restriktioner. Men jag fick inte vad jag önskade mig och idrottsrörelsen får återigen ställa om och följa 

alla restriktioner. Följ det senaste här.  

Idrottsföreningar i Oskarshamns kommun kan söka återstartsstöd av RF-SISU Småland. 

Syftet med "Projektstöd IF Återstart" är att stimulera en uppstart av verksamhet efter coronapandemins 

effekter för särskilt utsatta föreningar. Stödet ska säkerställa att idrottsföreningar ges möjlighet att 

rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar. För vissa insatser går det att söka återstartsstöd redan 

nu. 

Läs mer här 
Boka föreningsbesök av RF-SISU Småland – digitalt  
Nytt år innebär ett nytt Google formulär med möjlighet att boka ett digitalt möte med mig.  

Under februari finns flera bokningsbara tider att boka via Google formuläret.  

Boka föreningsbesök  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Månadsbrev 
 

 

21 januari 2022 

Idrottsmedel - Projektstöd IF barn- och ungdomsidrott 2022–2023  

                        
 
Syftet är att skapa förutsättningar för er idrottsföreningar att utveckla er barn- och ungdomsidrott i enlighet 
med strategi 2025. Målsättningen är en idrottsrörelse för fler där det blir vanligare att stanna länge, oavsett 
förutsättningar och ambition med sitt idrottande.  

 

Idrottsrörelsen har identifierat två utmaningar inom barn- & ungdomsidrotten ”vi når inte alla” och ”vi tappar 
för många”. För att möta de två utmaningarna inom barn- och ungdomsidrotten och nå målen med strategi 
2025 finns stöd för följande två områden:  
 

• Inkludering av underrepresenterade grupper (”vi når inte alla”)  
Allas rätt att vara med är en av idrottens värdegrunder, men idag vet vi att föreningsidrotten inte är lika 

öppen och tillgänglig för alla. Stödet ska bidra till att barn- och ungdomsidrotten blir mer jämlik och för att 

göra barn- och ungdomsidrotten mer självklar och välkomnande för de som idag inte är en del av eller 

avviker mot idrottens normer. 

• Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer (”vi tappar för många”)  
Idrottsrörelsen har som mål att ha en trygg och hållbar idrottsrörelse där alla barn och ungdomar får plats 

att idrotta utifrån sina villkor och där fler får ta del av positiva idrottsupplevelser över tid. Men vi vet att 

många slutar idrotta redan i elvaårsåldern. Stödet ska bidra till att föreningsmiljöer för barn och ungdomar 

7–25 år är trygga och hållbara och fokusera på glädje och lärande snarare än på kortsiktiga resultat. 

Projektstöd barn- och ungdomsidrott ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av barn- 
och ungdomsverksamheten.  
 
 

 

https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/
https://www.rfsisu.se/smaland/Nyheter/varanyheter/Nyhetslista/foreningarkansokaaterstartsstod
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXr5r1WxuYAVhz4Uft0Bo5bUzcaGIeN6hT2advLWgHP3lAMQ/viewform


 

 

Utbildningar hos RF-SISU Småland 2022 
Utbildningsutbudet för 2022 har kommit ut.  

För att hitta utbildningar som passar just din förening: 

Klicka här 

Mina kontaktuppgifter:  

Tfn: 072-088 85 18 

E-post: albin.borg@rfsisu.se  

 

Tillsammans utvecklar vi idrotten i Oskarshamns kommun! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starta upp utbildningsverksamheten 2022 
Först och främst vill jag tacka er idrottsföreningar för slutrapporteringen av utbildningsverksamheten 

2021. Det var som vi alla vet ett annorlunda år och vi ska med tanke på förutsättningarna vara nöjda 

med slutresultatet som ger fortsättningsvis bra möjligheter till stöd under 2022 med olika utbildnings- 

och utvecklingsinsatser från RF-SISU Småland.  

I och med att det är ett nytt år ska den utbildningsverksamheten som är planerad för 2022 startas upp.  

Behövs det stöd eller hjälp så är det bara att höra av sig till undertecknad.  

Läs mer vad en lärgrupp är här . 

 

Barn- och ungdomsidrott 
Trygg idrott – Barn och unga på nätet - ett samarbete med Maria Dufva  
 
RF-SISU Småland genomför en utbildningssatsning tillsammans med Maria Dufva,  
kriminolog och författare, för att öka tryggheten hos barn och unga i våra  
idrotts-föreningar och arbeta brottsförebyggande.  
Målet med satsningen är att öka kunskapen hos barn, unga och vuxna kring vad  
Som kan hända på nätet och rusta alla att veta vad man bör göra om något  
händer.  
 
Det finns fyra filmer med tillhörande samtalsunderlag.  

Klicka på bilden nedan för att ta en titt på introduktionsvideon        
      

 Vill din förening jobba med detta? Ta kontakt med mig!  

https://www.rfsisu.se/smaland/utbildningfolkbildning/sokutbildning/
mailto:albin.borg@rfsisu.se
https://www.rfsisu.se/smaland/utbildningfolkbildning/largruppochlargruppsledare/
https://www.rfsisu.se/contentassets/491bda64e5344e28915fa6553ed17681/trygg-idrott_maria-dufva_informationsblad_2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=g2pFGf0N0XU
https://www.rfsisu.se/contentassets/491bda64e5344e28915fa6553ed17681/trygg-idrott_maria-dufva_informationsblad_2021.pdf

