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Norrtälje kommun ger RF-SISU Uppland ett organisationsstöd i syfte att stimulera genomförandet av
svensk idrotts strategi 2025 inom kommunen. Genomförandet av strategin är en stor och
grundläggande del av RF-SISU Upplands ordinarie verksamhet.

RF-SISU Uppland
RF-SISU Uppland är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarna Riks regionala organ i distriktet.
Idrottsuppdraget från RF innebär att RF-SISU Uppland ska stödja, leda, företräda och utveckla sina
medlemsföreningar. SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund varmed RF-SISU
Uppland har ett folkbildningsuppdrag som innebär att arbeta med bildning och utbildning inom
idrotten samt verkar för att stimulera människors lärande och kraft till förändring.
RF-SISU Upplands arbete utgår från svensk idrotts strategi 2025. Strategin är gemensam för hela den
svenska idrottsrörelsen och utgår från idrottsrörelsens verksamhetsidé, Vi bedriver idrott i förening för
att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet, samt värdegrund, Glädje och gemenskap,
Demokrati och delaktighet, Allas rätt att vara med, Rent spel. I strategin finns fyra områden och fem
mål som gäller för hela den svenska idrottsrörelsen:
•

Livslångt idrottande
- Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att
idrotta i förening under hela livet.
- Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt.

•

Idrottens värdegrund är vår styrka
- Alla leder och lever inom svensk idrotts värdegrund.

•

Idrott i förening
- Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge möjligheter att idrotta
i förening.

•

Idrotten gör Sverige starkare
- Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör.

Dessa mål ligger till grund för RF-SISU Upplands arbete mot år 2025 och ska realiseras genom fem
utvecklingsresor, strategier som framgår i verksamhetsinriktningen 2020–2021 enligt följande:
− En ny syn på träning och tävling
− Den moderna föreningen engagerar
− Inkluderande idrott för all
− Jämställdhet för en framgångsrik idrott
− Ett stärkt ledarskap

Norrtälje kommun
Norrtälje kommun har ett grundläggande intresse av att idrotten utvecklas eftersom den ger stor
samhällsnytta inom många områden. Några exempel på idrottens samhällsnytta är att:
• den är en viktig faktor för fysisk och psykisk hälsa,
• den medför motorisk färdighetsträning och regelbunden fysisk aktivitet vilket förbättrar
skolelevers studieresultat,
• det finns ett samband mellan stillasittande/otillräcklig fysisk aktivitet och sjukdom.
Dessutom utvecklar och stärker föreningslivet demokratin och möjliggör möten, kunskap, upplevelser
och integration. Ett starkt civilsamhälle skapar mötesplatser där människor har möjlighet att aktivt
delta i samhällslivet. För Norrtälje kommun är det därför av stor vikt att slå vakt om idrottens positiva
värden.

Syfte med överenskommelsen
Norrtälje kommun ger RF-SISU Uppland ett organisationsstöd i syfte att stimulera genomförandet av
svensk idrotts strategi 2025 inom kommunen. Genomförandet av strategin är en stor och
grundläggande del av RF-SISU Upplands ordinarie verksamhet.

Uppföljning av verksamheten
För att Norrtälje kommun ska kunna följa verksamheten ska RF-SISU Uppland varje år, senast den 1
maj, presentera en verksamhetsplan för innevarande år som är framtagen i dialog med kommunen
samt en verksamhetsberättelse för föregående år. Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse ska
bygga på svensk idrotts strategi mot 2025.
RF-SISU Uppland ska även lämna en skriftlig redovisning av genomförda aktiviteter och
folkbildningsarbeten i Norrtälje kommun. Av redovisningen ska det framgå inom vilka idrotter och i
vilka idrottsföreningar verksamheten har genomförts samt antalet deltagare som deltagit i
folkbildningsverksamheten. Redovisningen ska ske per kalenderår och överlämnas till Norrtälje
kommun senast 1 maj året efter.

Grundförutsättningar för organisationsstödet
RF-SISU Uppland förbinder sig att följa tillämpliga lagar, författningar och föreskrifter som utfärdats av
statliga och kommunala myndigheter och verk inom deras verksamhetsområde.

Skäl för att häva eller innehålla organisationsstödet
Norrtälje kommun ska ges möjlighet till insyn för att kunna verifiera att uppgifter är korrekt redovisade
till kommunen. RF-SISU Uppland ska vara medveten om att organisationsstödet kan komma att hållas
inne om RF-SISU Uppland inte lämnar in efterfrågad redovisning eller inte lämnar korrekta uppgifter.
I de fall det sker betydande förändringar av RF-SISU Upplands verksamheten ska parterna innan
förändringarna genomförs föra en dialog kring hur det påverkar organisationsstödet.
Om någon av parterna inte uppfyller överenskommelsen eller agerar klandervärt, så ska den andra
parten, när som helst under perioden, påkalla detta. Om ingen rättelse sker har parten rätt att häva
överenskommelsen samt stoppa kommande utbetalningar av och även återkräva stöd.

Organisationsstödet
RF-SISU Uppland får ett organisationsstöd på 150 000 kronor för år 2022 där en extra satsning med
inriktning mot stöd till idrottsföreningar som deltar i nattidrotten kommer att ingå.
RF-SISU Uppland ska fakturera Norrtälje kommun för organisationsstödet tidigast 1 april innevarande
år.

Period för avtalet
Stödet till RF-SISU Uppland omfattar tiden 2022-01-01 – 2022-12-31.
Senast 31 november under överenskommelsens sista år tas beslut om ny överenskommelse.

Tvist
Tvist om denna överenskommelse ska lösas i första hand med förhandling mellan parterna. I andra
hand med hjälp av juridisk kompetens som parterna utser. I tredje hand av svensk domstol med
tillämpning av svensk rätt.

Underskrift/avtalsexemplar
Denna överenskommelse är upprättat i två likalydande exemplar var av parterna tagit var sitt.
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