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1. Projektstöd IF Idrott 65+ 2022–2023  

1.1 Inledning 

Regeringen har enligt förordningen (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet 

överlämnat uppgiften att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till 

idrottsverksamhet till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Med stöd av förordningen har 

RF:s generalsekreterare (GS) den 7 februari 2022 fastställt följande regelverk avseende 

projektstöd riktat mot idrottsföreningar (IF). Regelverket gäller fr.o.m. den 7 februari 

2022.   

1.2 Stödberättigad förening 

Ideell förening som är medlem i ett specialidrottsförbund (SF) anslutet till RF, samt 

följer idrottens värdegrund enligt 1 kap. 1 § RF:s stadgar, har möjlighet att ansöka om 

projektstöd i enlighet med vad som anges nedan.  

1.3 Förbund som bidragsgivare 

RS delegerar beslutsrätten om projektstöd till RF-SISU distrikt (distrikt). De distrikt 

som inför varje nytt verksamhetsår inkommit med en plan för sin verksamhet senast 

det datum som RS årligen beslutar om ges denna rättighet. 

1.4 Beslut  

GS fattar ett beslut om vilka distrikt som ges rätten att besluta om projektstöd i februari 

2022. I detta beslut framgår också hur stor summan är för respektive organisation att 

besluta om. Beslutet innehåller beslutad summa för innevarande år samt preliminär 

summa för efterföljande år. Beloppet för kommande år fastställs i januari 2023 efter att 

regleringsbrevet för budgetåret blivit känt. 

1.5 Syfte och mål med stödet 

Stödet syftar till att skapa förutsättningar för IF att utveckla sin idrottsverksamhet 

riktad till målgruppen personer 65 år och äldre (65+), med målsättningen att 

idrottsrörelsen ska erbjuda hållbar, utvecklande och inkluderande idrottsverksamhet i 

förening för målgruppen 65+. 

1.6 Sökbara områden 

Två huvudområden är möjliga att bevilja stöd inom: 

• Utveckling av föreningens befintliga verksamhet för målgruppen 

• Uppstart av ny verksamhet i föreningen för målgruppen 
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Distrikten väljer själva hur de lägger upp sin detaljerade bidragsgivning. Detta ska dock 

ske utifrån följande regelverk och riktlinjer för bidragshantering som RF beslutar om. 

1.7 Beräkning av stödet 

Stödet står till distriktens förfogande i enlighet med följande fördelningsmodell. 

Varje distrikt som uppfyller villkoren enligt 1.3 erhåller X kronor i grundbelopp. 

Därutöver erhåller dessa ett rörligt stöd att fördela baserat på tre parametrar: 

• genomsnitt av antal föreningar föregående år och året dessförinnan, 

• genomsnitt av antal invånare ≥ 65 år föregående år och året dessförinnan, och  

• genomsnitt av antal aktiv i idrott ≥ 65 år föregående år och året dessförinnan. 

Beloppet fördelas med A% föreningar, B% invånare och C% aktiv i idrott. Beloppet 

utjämnas till närmaste 10 000 kr efter beräkning. A, B, och C beslutas av GS i februari 

2022. 

1.8 Storlek på stödet 

GS beslutar årligen hur mycket pengar som är tillgängligt för stödet. 

1.9 Ansökan av IF 

Ansökan om projektstöd görs av IF i IdrottOnline under 2022–2023. Respektive 

distrikt bestämmer själva när under respektive verksamhetsår ansökan ska ske. 

1.10 Utbetalning  

För IF som erhåller stöd för projekt sker utbetalningen efter beslut från distrikt eller 

SF. Utbetalning sker till IF:s plus- eller bankgirokonto. 

1.11 Återbetalning 

Om det efter fördelning av stöd framkommer att utbetalningen grundats på oriktiga 

uppgifter eller bidraget inte använts för det ändamål det beviljats för, får RF besluta om 

att helt eller delvis kräva tillbaka utbetalt stöd.  

1.12 Överklagande 

RF:s, SF:s och distrikts beslut enligt dessa bestämmelser får inte överklagas. 
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1.13 Redovisning av erhållet stöd 

RF-SISU distrikt 

Distrikten är skyldiga att rapportera hanteringen av det utbetalade projektstödet inför 

kommande år till RF. Detta görs senast den 1 september varje år stödet ges.  

Stödet redovisas också årligen, senast den 1 mars påföljande år. Redovisningen sker 

skriftligt i de mallar som RF senast vid årsskiftet skickar ut. 

IF 

IF måste, senast den 31 januari året efter stödet upphört (eller tagit slut), inkomma 

med en slutrapport av projektstödet. I slutrapporten, som görs i IdrottOnline, ska en 

beskrivning av hur projektet har fortlöpt och om det har gått i enlighet med plan samt 

eventuella avvikelser från plan redovisas.  

1.14 Förvaltningslagen 

Enligt 13 § förordningen om statsbidrag för idrottsverksamhet gäller vid handläggning 

av ärenden enligt dessa riktlinjer följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900)  

– 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,  

– 10 § om partsinsyn,  

– 16–18 §§ om jäv,  

– 23 § om utredningsansvaret,  

– 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,  

– 25 § om kommunikation,  

– 31 § om dokumentation av beslut, 

 – 32 § om motivering av beslut, och 

 – 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går 

till. 


