
Projektstöd IF
2022/2023

Foto: Andreas Lundgren



Syftet med Projektstöd IF 2022/2023 är att skapa förutsättningar för föreningar att 
utveckla sin 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. 

Det finns två huvudområden som din förening kan söka stöd inom: 

• Inkludering av underrepresenterade grupper, uppstart och rekrytering

• Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer, där även Utbildning ingår

Projektstöd IF får bara gå till verksamhet som bedrivs i linje med barnkonventionen. 

Ansökan

Ansökan görs via er IdrottOnline-sida under fliken Idrottsmedel, senast den 31 oktober. En 
förening kan söka ett eller flera projektstöd och ansökningar behandlas löpande och så 
länge det finns medel kvar. Vid ansökan om flera projektstöd ska enskild ansökan för 
respektive projektstöd skickas in. 

Följande kriterier behöver uppfyllas för att ansökan ska behandlas:

• Föreningen ska bedriva eller ha för avsikt att bedriva barn- och ungdomsverksamhet.

• Ansökan ska avse ett projekt som genomförs inom projektperioden.

• Projektet ska avse insatser framåt i tiden, redan genomförda satsningar godkännes ej.

• Föreningen måste ha redovisat alla tidigare projektstöd för att kunna beviljas nytt stöd. 

Återrapport

Föreningar som beviljats bidrag är skyldiga att redovisa dem inom given tidsram. Förening 
som inte återrapporterar eller inte förbrukar bidraget är återbetalningsskyldig. Bidraget ska 
vara förbrukat för 2022 års utgång och återrapporten inskickad senast den 31 december 
samma år.

Avgränsningar

Projektstöd IF ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av barn-
och ungdomsverksamheten i föreningarna. Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande 
verksamhet. 

Följande avgränsningar gäller för projektstödet:

• Läger. Projektmedel får inte beviljas för att bekosta läger då det är att betrakta som 
ordinarie verksamhet.

• Material. Projektmedel får inte beviljas till inköp av material för ordinarie verksamhet.

• Individuella kostnader. Projektmedel får inte användas för att täcka individers 
medlems- eller träningsavgifter.

https://www.rf.se/RFarbetarmed/Strategi2025
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Projektmedel att söka via SWE3

Huvudområde 1: Inkludering av underrepresenterade grupper

Inom detta område kan man söka stöd för satsningar specifikt för 
underrepresenterade grupper och för uppstart och rekrytering av dessa grupper. 
Området kopplas till förbundets strategiska plan SWE3 2030 och två av de 
prioriterade områdena; Växa och behålla samt Synlighet.

Allas rätt att vara med är en del av idrottsrörelsens gemensamma värdegrund. Idag vet 
vi dock att föreningsidrotten inte är lika tillgänglig och öppen för alla. Projektstödet ska 
användas för att bidra till att barn-och ungdomsidrotten blir mer jämlik genom att 
skapa möjlighet för underrepresenterade grupper att delta, leda och påverka sin idrott. 
Det innebär insatser för att ta bort olika former av hinder för delaktighet och insatser 
för att göra barn- och ungdomsidrotten mer självklar och välkomnande för de som idag 
inte är en del eller som avviker mot idrottens normer. 

SWE3 vill att ni som förening själva funderar över och identifierar vem eller vilka ni som 
förening inte når, eller som ni inte lyckas behålla. Varför är det så? Ställ er frågan om 
vem som kan trivas och känna sig välkommen, vem som mår bra och utvecklas i 
föreningen. Vem kan inte det? Utgå gärna från de sju diskrimineringsgrunderna för att 
syna hinder för jämställdhet, inkludering och trygghet samt analysera vilka normer ni 
kan identifiera hos er. 

Projektstödet kan hjälpa er både i arbetet med analysen samt med insatserna för att 
göra idrotten inkluderande för alla. Tänk på att det inte är de som inte är med som ska 
anpassa sig, utan istället idrotten som ska förändras för att passa fler.

Projektstöd beviljas för: 

• att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper av barn 
och ungdomar

• att göra rekryteringsinsatser som riktar sig till underrepresenterade grupper.

Ni som förening kan söka stöd för arbetet med inkludering av 
underrepresenterade grupper på fyra olika sätt:

1. Egen ansökan (upp till 50 000 kr)

Formulera en egen ansökan utifrån beskrivning och mål ovan för att göra 
föreningsmiljön mer inkluderande. 

Ni kan till exempel ansöka om medel för att:

• Höja kunskapen om hur idrottens normer påverkar individer och grupper
• Strategiarbete kring hur föreningsmiljön blir med inkluderande

Använd er av formuläret ” Inkludering av underrepresenterade grupper 2022”.



Huvudområde 1: Inkludering av underrepresenterade grupper

2. Rekrytering underrepresenterade grupper (upp till 30 000 kr) 

Använd stödet för att rekrytera och/eller starta upp verksamhet för 
underrepresenterade grupper inom er idrott och hos er förening. 

Föreningen kan exempelvis få stöd till:

• Kompetensutveckling, t ex för att identifiera vem/vilka som är underrepresenterade 
i er förening eller för att skaffa den kompentens ni behöver för att möta och bedriva 
verksamhet för den underrepresenterade gruppen

• Material, t ex inköp av låneutrustning om dyr utrustning är ett hinder för delaktighet
• Marknadsföring, för att nå ut med info
• Prova på dag, t ex till hallhyra, ledararvode, fika etc

Använd er av formuläret ” Inkludering av underrepresenterade grupper 2022”.

3. Uppstart paraverksamhet (upp till 30 000 kr)

Använd stödet för att rekrytera och/eller starta upp paraverksamhet, så som 
exempelvis Hockey ID.

Föreningen kan exempelvis få stöd till:

• Kompetensutveckling, t ex för att skaffa den kompetens ni behöver för att möta och 
bedriva verksamhet, starta upp och rekrytera barn med funktionsnedsättning

• Material, ex inköp av låneutrustning om dyr utrustning är ett hinder för delaktighet
• Marknadsföring, för att nå ut med info
• Prova på dag, t ex hallhyra, ledararvode, fika etc

Använd er av formuläret ” Inkludering av underrepresenterade grupper 2022”.

4. Skolvisning (upp till 5 000 kr)

Välj paketlösning Skolvisning för att nå ut till fler barn och unga i 
underrepresenterade grupper genom att föreningens idrott/idrotter 
uppmärksammas i skolan. 

Satsningen genomförs genom att föreningen samverkar med skola/fritidshem där 
föreningen kommer till skolan och håller ett introduktionspass/skolvisning i 
amerikansk fotboll, flaggfotboll eller landhockey under skol- eller fritidstid. Bidrag kan 
även sökas för aktiviteter under idrotts-/friluftsdagar i samverkan med skolan. Med 
fördel kan material kopplat till förbundets Skolsamverkanprojekt användas. 

Bidrag: 1000 kr/tillfälle, maximalt 5000 kr. 

Använd er av formuläret ”Skolvisning 2022”.



Projektmedel att söka via SWE3

Huvudområde 2: Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Inom detta område kan man söka stöd för satsningar som skapar trygga och hållbara 
utvecklingsmiljöer samt för utbildning. Området kopplas till förbundets strategiska 
plan SWE3 2020 och två av de prioriterade områdena; Förening samt Ledarskap.

Utgångspunkten för detta sökbara område är att bidra till att säkerställa att 
föreningsmiljöer för barn och ungdomar 7-25 år ska vara trygga och hållbara och 
fokusera på glädje och lärande snarare än på kortsiktiga resultat. Målet är en 
idrottsrörelse där alla barn och ungdomar får plats att idrotta utifrån sina villkor och 
där fler får ta del av positiva idrottsupplevelser över tid. 

SWE3 vill att ni som förening funderar över hur ni kan såväl bredda som behålla er 
medlemsgrupp samt hur ni kan säkerställa trygga och inkluderande utvecklingsmiljöer 
som fokuserar på glädje och lärande snarare än på kortsiktiga resultat. Vilken 
utmaning har ni med att behålla barn och ungdomar i en specifik åldersgrupp? Hur kan 
ni bedriva idrott på barnens villkor? Hur kan ni arrangera fler aktiviteter för de som 
tränar för att ha roligt och må bra snarare än för att uppnå resultat? Hur kan ni erbjuda 
verksamhet där deltagarna själva kan styra sina ambitionsnivåer samt när och hur ofta 
man vill träna? 

Projektstödet kan hjälpa er i arbetet med att utveckla och/eller förändra er verksamhet 
för att kunna skapa den goda och trygga miljö som behövs för att våra idrottare ska 
stanna längre. Att arbeta med värdegrundsfrågor och att utveckla och implementera 
nya tränings- och tävlingsformer så att alla får möjlighet att känna tillhörighet och 
delaktighet samt säkerställa att ni har utbildade ledare är något som detta sökbara 
område kan hjälpa er med. 

Ett tips! Fundera på om ert projekt svarar mot något av följande påståenden:

• Vi når inte alla!
• Vi tappar för många!

Om ert projekt gör det är det ett bra utgångläge för att ansöka. 

Projektstöd beviljas för: 

• att utveckla föreningsmiljön så att den är trygg för barn och ungdomar
• att utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen
• att köpa in material eller anpassa idrottsytor efter målgrupp med syfte att förändra 

en idrottsliga verksamheten
• idrottsspecifika utbildningar



Huvudområde 2: Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Ni som förening kan söka stöd för arbetet med trygga och hållbara 
utvecklingsmiljöer på sju sätt:

1. Egen ansökan (upp till 50 000 kr)

Formulera en egen ansökan utifrån beskrivning och mål ovan.

Ni kan till exempel ansöka om medel för att:

• Arbeta med föreningskulturen för att skapa en trygg miljö
• Förändra strukturer för att få fler att stanna kvar
• Arbeta för att få fler kvinnor att bli ledare

Använd er av formuläret ”Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer 2022”.

2. Nya träningsformer (upp till 150 000 kr)

Använd stödet till att utveckla verksamheten och skapa nya strukturer inom 
Flexfotboll, Hockey5s, Flaggfotboll samt Physical Literacy.

Föreningen kan exempelvis få stöd till:

• Bredda verksamheten, t ex genom uppstart av nya grupper och nya former/idrotter
• Behålla-satsningar, t ex genom förändring av strukturer och gruppindelningar eller 

aktivt arbete med delaktighet för målgruppen
• Kompetensutveckling, ex dialog och utbyte föreningar emellan
• Material, t ex inköp av flexfotbollsskydd, hockey5s-sarg, knotshockey, 

flaggfotbollsutrustning
• Marknadsföring, för att nå ut med info
• Prova på dag, t ex hallhyra, ledararvode, fika etc.

Använd er av formuläret ” Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer 2022”.

3. Nya tävlingsformer (upp till 10 000 kr)

Använd stödet till att utveckla tävlingsverksamheten och skapa alternativa 
tävlingsformer med jämnare premisser och med en större bredd för att ge fler 
chansen till att delta och att få fler att stanna kvar inom våra idrotter. 

Föreningen kan exempelvis få stöd till:

• Utveckling av nytt tävlingskoncept, exempelvis poolspel dit enskilda deltagare kan 
anmäla sig och lag bildas på plats (projektet ska stämmas av med SWE3s Barn- och 
ungdomskommitté)

• Deltagaravgift i någon av de nya tävlingskoncepten

Använd er av formuläret ” Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer 2022”.



Huvudområde 2: Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

4. Utbildning (upp till 20 000 kr)

Erhåll ekonomiskt stöd för att utbilda era ledare. 

Föreningen kan få stöd för:

• Utbildningar som finns i IUP 
• Landhockeyutbildningar hos EHF/FIH.

Notera att domarutbildningar (steg 1) i IUP under 2022 är gratis tack vare 
återstartstödet och att utbildningsutbudet i IUP kommer utökas under 
våren/sommaren 2022. 

Använd er av formuläret ”Utbildning 2022”.

5. SWE3 2030 (6 000 kr)

Den strategiska planen SWE3 2030 finns till för att säkerställa att förbundet 
arbetar långsiktigt och så effektivt som möjligt. Den syftar till att skapa en 
gemensam riktning i förbundets arbete, en ökad förutsägbarhet och en tydlighet 
kring vilka vi är och vad vi eftersträvar som förbund.

Med hjälp av projektstödet kan vi utveckla föreningsmiljön och med föreningarna på 
den resa som förbundet påbörjat mot 2030 och visionen.

Föreningen kan få stöd för att:

• Skapa en egen strategisk handlingsplan/verksamhetsplan för hur ni ska arbeta 
kommande år för att bidra till att uppnå visionen – Sveriges bästa 
idrottsgemenskap: ”Vi vill vara ett öppet förbund där alla idrotter och utövare är 
välkomna. Vi ska verka för en gemenskap där vi tydligt satsar både på bredd och elit 
för att växa inom samtliga förbundets idrotter tillsammans. Vår målbild är att du, 
oavsett ålder, kan vara aktiv inom någon av våra idrotter på ett tryggt och enkelt sätt 
på den nivå du själv vill på din egen hemmaplan."

Använd er av formuläret ”Strategi, värdegrund, digitalisering 2022”.



Huvudområde 2: Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

6. Värdegrundsarbete (upp till 6 000 kr)

Erhåll ekonomiskt stöd för att skapa tryggare föreningsmiljöer genom arbete med 
demokratisering, policydokument och värdegrund. 

Föreningen kan få stöd för:

• Processarbete kring ett eller flera policydokument, exempelvis Vaccinera klubben 
mot doping, jämställdhet och inkludering

• Processarbete för att ta fram egen värdegrund och/eller vad SWE3s värdegrund 
innebär och hur den kommer till uttryck i föreningen

• Processarbete kring demokratifrågor i föreningen

Bidrag: 2 000 kr per processarbete, maximalt 6 000 kr

Använd er av formuläret ”Strategi, värdegrund, digitalisering 2022”.

7. Digitalisering (upp till 3 000 kr)

Anpassa och utveckla föreningens verksamhet, förenkla och modernisera 
administrationen för att möjliggöra en hållbar och långsiktig föreningsutveckling 
och för att behålla föreningens medlemmar.

Föreningen kan få stöd för att:

• Inköp av teknik, exempelvis webbkamera och mikrofon eller användarlicenser för 
digitala möteslösningar

Använd er av formuläret ”Strategi, värdegrund, digitalisering 2022”.



Vill din förening söka Projektstöd och vill ni kanske diskutera idéer och upplägg? Har du 

frågor eller funderingar?  Kontakta SWE3s verksamhetsutvecklare:

Monika Stylin

0721-55 81 44

monika.stylin@swe3.se

Kontakt

Foto: Andreas Lundgren
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