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Magnus Bengtsson José Perez Jonas Karlsson

Sammanfattning
Jössefors IK – Vi är något för alla!

Bakgrunden tll Jössefors IK – Handboken är främst för at ssaaa en ensel och tydlig guide för dig som är ny
ledare i föreningen, ny aerson aå nya uaagifer eller aå något annat sät behöver säta dig in i föreningen 
och vårt arbetssätt Handbosen ger en bra överblicssbild över utvalda vistga delart

Vår devis, Jössefors IK- Vi är något för alla! innebär at vi är en insluderande förening där inga gränser 
fnns vad gäller etnicitet, sön, funstonsvariatoner eller åldert Vi är öaana för olisa idéer och tyaer av 
astvitetert Vi är även öaana för olisa tyaen av samarbeten med andra tyaer av verssamhetert Vi vill at  u 
funderar över din inre motvaton tll at du är en del av Jössefors IK när du läser deta dokument.

Anslutna tll fera förbund
Jössefors IK är i dagsläget anslutna tll  veriges Fotbollförbund,  venssa  sidförbundet,  venssa 
Cyselförbundet och Koraent

Målsätning aktviteter och årshjuul
Alla astviteter ssa ha en målsätning med sin verssamhett I dagsläget bedriver vi astvitet inom fotboll, 
längdssidor, cysel, sonditonsträning för vuxna och salsat  estonerna moton och fotboll samt 
huvudstyrelsen ssa använda sig av årshjul som ständigt är levandet

Representera vår förening 
På matcher, tävlingar, surser, ofentliga möten, arrangemang mtmt rearesenterar vi vår förening Jössefors 
IKt Det är en självslarhet at vi uaaträder enligt vår lisabehandlingsalan, aolicys och svenss lagstfningt När 
du rearesenterar Jössefors IK i någon av ovanstående astvitet ssa det vara tydligt för andra at se vilsen 
förening vi sommer i från, det ssaaar trygghet och förtroendet Därför ssa ledarsläder av senaste modell 
användas i alla tllfällen när vi rearesenterar Jössefors IKt

Policys mm
I vår förening fnns alsohol- och drogaolicy, vi arbetar med sonceatet trygg idrot som bltat innebär at alla 
ledare som regelbundet träfar barn under 18 år ssa göra utdrag ur belastningsregistrett  Vid aublicering av 
bilder aå sociala medier och hemsida är det vistgt at sontrollera at vi har rät at använda bildernat 

Sponsorer
Våra saonsorer är en mycset vistg del för vår förening, både esonomisst och för renomméns ssullt Vi har 
en saonsorgruaa där informatonsmaterial och avtal tas fram årligen, både i digital och trycst formt

Hemsida och sociala medier
Det är otroligt vistgt at synast Det gör vi enslast via vår hemsida och sociala mediert Ledare får hjälaas åt 
at samla in material från träningar, matcher och andra händelsert  ociala medier behöver uaadateras lera 
gånger i vecsan för at vara levandet

JIK-faggan/tger, gul och svart
Våra aroflfärger är gul och svartt Vår logotya är JIK-laggant Den försniaaas med föreningen och ssa alltd 
vara lät at sänna igent Flaggan är den logotya vi använder i alla sammanhang som gäller föreningent I vissa
sammanhang san laggas somaleteras med en tgert
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Bakgrund
Basgrunden tll Jössefors IK – Handboken är främst för at ssaaa en ensel och tydlig guide för dig som 
är ny ledare i föreningen, ny aerson aå nya uaagifer eller aå något annat sät behöver säta dig in i 
föreningen och vårt arbetssätt Den är även tänst som en vägledning sring vilsa värderingar och 
målsätningar vi har i föreningent Policys och lisabehandlingsalan fnns ocsså medt Våra stadgar ligger
som bilagat 

Handbosen ssa ge en bra överblicssbild över utvalda vistga delart Handbosen ssa uaadateras varje år
genom at sestonerna och huvudstyrelsen går igenom, följer uaa och uaadaterar dent Målet är en 
somalet handbos där vi behandlar alla delart

Värderingar Jössefors IK

Vision
Jössefors IK – Vi är något för alla. Det innebär at vi är insluderande förening där inga gränser fnns 
vad gäller etnicitet, sön, funstonsvariatoner eller åldert Vi är öaana för olisa tyaer av astviteter och 
samarbeten med olisa tyaer av verssamhetert

 in inre motvaton

Något vi sommer få jobba med nu- och sommande år, är resrytering av ledare och eldsjälart  jälvslart
fnns det slara ”roller” aå et aaaaer, som de väljs ut i huvudstyrelsent Men än vistgare är vad Du 
sänner och san leva uaa tll!

Läser du deta dosument har Du ändå sommit en bra bit, eller hur! Vad är din inre motvaton tll at 
du är en del av Jössefors IK? Känner Du dig delastg? Är det Du som ordnar saser eller är det 
föreningen? Vad eller vilsa är då föreningen? I läget som föreningen hitlls alltd varit och är, så fnns 
det ingen annan som ordnar saser, det är Vi tllsammans som san driva föreningent
Du och Vi tllsammans ÄR föreningent

Huvudstyrelse

MotionssektionFotbollsektion

UngdomSeniorer Cykel Längdskidor FestkommittéMotionsaktiviteter



Arbetssätt
Fotboll- och motonssestonen bör innehålla rearesentanter från underliggande astviteter alternatvt
at de bjuds in tll utvalda mötent Mer om val av rearesentanter fnns i Bilaga 1:  tadgart

En stor del av arbetet och idéer sommer fram i sestonerna som sedan lyfs uaa i huvudstyrelse för 
vidare beslutt

Årshjuul

För at underläta alanering inför astviteter använder vi av oss årshjult Årshjulen ssa vara levande 

och uaadateras minst två gånger aer år, ttext när datum är sata för evenemang mtmt Varje seston 

ansvarar för sit årshjul och huvudstyrelsen har et eget årshjult Årshjulen fnns som bilaga i deta 

dosumentt

Exempel på årshjul.



Målsättning
Jössefors IK är i dagsläget anslutna tll  venssa Fotbollförbundet,  venssa  sidförbundet,  venssa 
Cyselförbundet och Koraent Alla astviteter som bedrivs ssa ha en målsätning med sin verssamhett

Fotboll – Svenska fotbollförbundet
Vi bedriver fotboll för både barn, ungdom och senior som är varierad och anaassar astvitet efer 
gruaaens deltagare enligt  venssa Fotbollförbundets ristlinjert Vi har utbildade ledare i varje lag, 
minst en ledare aer lag i saelformen 5 mot 5 och 7 mot 7 har deltagit aå saelformsutbildningt Årligen 
ssa föreningen utbilda minst en föreningsdomaret Vision för fotbollen är at sunna bedriva 
verssamhet för alla åldersgruaaert

Längdskidor – Svenska skidförbundet
Vi bedriver längdssid-träning som är varierad och anaassar astvitet efer gruaaens deltagaret Vi har 
både målinristad träning mot tävling och motonsidrott                                                                                 

Cykel – Svenska cykelförbundet
Vi bedriver mountainbise och auma tracs-träning som är varierad och anaassar astvitet efer 
gruaaens deltagaret  Vi har gruaaer för barn och seniorert Vi ristar oss både mot målinristad träning 
mot tävling och motonsidrott  

Motionsaktiviteter - Korpen
Föreningen bedriver et antal motonsastviteter som uuörs i mindre gruaaert 2022-23 är 
astviteterna fysgruaa för vuxna och latnamerisanss dans med inristning aå salsat Träningen och 
övningar anaassas efer gruaaens deltagaret 

Representera föreningen

Beteende

När du rearesenterar föreningen som ledare, astv medlem eller suaaorter ssa du följa vår 
lisabehandlingsalan, aolicys och självslart svenss lagstfningt Vi bedriver värdegrundsarbete vid våra 
ledarträfart 
Vid aolisanmälan eller lisnande av aerson som vid tllfället rearesenterat föreningen ssa händelsen 
genast utredas av berörd seston och huvudstyrelset Personen är tllsvidare aausad från at delta i vår
verssamhet tlls händelsen är utredd av föreningent

Hen som uaalever något olämaligt har ansvar för at genast ta sontast med någon ur huvudstyrelsent
Hen som ser at någon blir sränst har et ansvar för at reagera aå det inträfade och sontasta 
närmaste ledare eller huvudstyrelset

Utbildning

För at sunna bedriva verssamhet i en bra slass är det vistgt at ha rät tya av utbildningt Varje 
förbund och RF- isu erbjuder olisa utbildningar tll den nivå man befnner sig aåt Vissa grenar sräver 
certferad ledarutbildningt



En ny ledare ssa bli erbjuden surstllfälle inom et år, antngen en generell ledarsurs eller en mer 
grensaecifst Det är sestonerna som ansvarar för at surstllfällen annonseras och at ledarna har rät 
tya av utbildningt Utvärdering sser en gång aer år i huvudstyrelsent

Ledarkläder och profilprodukter

På matcher, tävlingar, surser, ofentliga möten (ttext föräldramöte), arrangemang mtmt rearesenterar 
vi vår förening Jössefors IKt Det ssa vara tydligt för andra vilsen förening vi sommer ifrån vid matcher/
tävlingar/cuaert Det ssaaar trygghet och förtroendet En annan vistg del är at våra saonsorer ssa 
synast Därför ssa ledar/träningssläder av årets modell, slädmässigt, användas när vi rearesenterar 
Jössefors IK vid ovanstående astvitetert Vid andra möten eller sammansomster där träningssläder ej 
är lämaliga bör andra rearesentatons släder för Jössefors IK användast Alternatvt Jössefors IK- aint



Likabehandlingsplan
Begreaaet lisabehandling innebär at alla männissor är lisa mycset värda oavset sön, ålder, etnisst 
eller natonellt ursarung, natonalitet, sarås, religion eller övertygelse, åsist, funstonshinder, 
hälsotllstånd, sexuell läggning eller andra aersonliga omständighetert Med jämställdhet syfar man i 
allmänhet endast aå jämställdheten mellan män och svinnort

Om kränkande behandling förekommer
Om sränsande behandling eller mobbning föresommer bland våra astva medlemmar, barn, 
ungdomar eller vuxna, är det vistgt at arata med de inblandade så snabbt som möjligtt Alla 
situatoner där sränsningar föresommer är unisa och därför san man inte säga at en metod eller et 
arbetssät alltd aassart Vilsen metod eller arbetssät som används san variera från fall tll fallt Det 
vistga är at något görs, at den sränste blir tagen aå allvart

För at stoppa kränkning/mobbning bland vuxna
Hen som anser sig utsat för sränsning/mobbning har ansvar för at genast ta sontast med någon ur 
huvudstyrelsent Hen som ser at någon blir sränst har et ansvar för at reagera aå det inträfade och 
sontasta närmaste ledare eller huvudstyrelset

Alkohol och drogpolicy
Följande defnieras som en drog i vår aolicy:

• Tobas (snusning och rösning) och alsoholt

Alla över 18 år är förebilder för de yngre medlemmarnat Därför är det vistgt at föregå med got 
exemael och inte använda tobas eller dricsa alsohol inom föreningens verssamhet (ttext träning, 
tävling, läger)t Det är inte tllåtet för någon av våra medlemmar, at under några omständigheter, 
uaaträda berusad eller använda någon annan form av drog i föreningens aroflslädert

 jälvslart tllåter vi inte at barn och ungdomar under 18 år använder tobas eller alsohol inom vår 
verssamhet (träning, tävling, läger)t Om vi uaatäcser at någon/några av våra barn och ungdomar 
snusar, röser eller dricser alsohol tar vi sontast med vårdnadshavaret

• Narsotsa och narsotsalisnande areaarat (nätdroger, läsemedel)

Narsotsa/Doaingareaaratt Allt brus och hantering av narsotsa och doaingareaarat är förbjudet 
enligt svenss lag, så även inom vår föreningsverssamhett

• Doaningsareaarat

tOm vi misstänser/uaatäcser at någon av våra medlemmar hanterar eller brusar narsotsa eller 
doaingareaarat agerar vi aå följande sät:  teg 1t Enssilt samtal med medlemmen och 
föräldrasontast om medlemmen är barn eller ungdomt  teg 2t Kontast med sociala myndigheter och/
eller aolist

• Övriga berusningsmedel som snifning och ”bofning”

Nätdroger och andra berusningsmedel är et växande aroblem i samhällett Vi tar helt avstånd från allt
brus av dessa areaaratt Om misstanse fnns at någon inom föreningen använder sig av sådana 
droger/areaaratsontastar vi alltd vårdnadshavare och/eller aolist                                                                



• Missristat brus av energidrycs                                                                                                                  

Överdrivet brus av energidrycser är ssadligt, framförallt för barn och ungdomart Vi tar avstånd från 
dessa drycser och strävar efer at begränsa föresomsten bland våra medlemmart Vi resaesterar 
ocsså de åldersgränser som branschen frivilligt införtt

Trygg idrott – utdrag ur belastningsregistret
2019 beslutade Riksidrotsmötet at samtliga föreningar, från och med 1 juanuari 2020, ska begära in
utdrag ur Belastningsregistret från ledare/personer som har direkt/regelbunden kontakt med barn 
under 18 år.

At begära in utdrag ur Belastningsregistret från ledare för barn under 18 år är en del i vårt 
förebyggande arbete för en tryggare idrott Kravet infördes alltså för at yterligare ssydda alla barn 
och ungdomar i vår verssamhet.

 essa personer ska visa utdrag

Krav aå utdrag ur Belastningsregistret gäller:

Alla aersoner (från 15 års ålder och uaaåt) som har direst/regelbunden sontast med barn under 
18 år och som i sin roll vistas tllsammans med barn i träningsområden/-losaler och 
omslädningsrumt

OB ! Deta gäller oavset hur länge aersonen har versat i föreningen eller hur väl ni sänner varandrat

 å här går det tll                                                                          

1t Den enssilde ledaren begär in et utdrag från Polisen som visas uaa för två saeciellt utsedda 
aersoner inom föreningent

2t De utsedda aersonerna sontrollerar utdraget och dosumenterar at sontroll har genomförtst 
Inga utdrag ssa arsiverast

Utdraget gäller endast under et år och är alltså ”färssvara”, därför måste utdrag begäras in årligent

Så här går du tllväga

1t Du som är berörd, ttext ledare, ansöser om et begränsat utdrag via aolisens webbalats 
wwwtaolisentse, rubrisen Tjänster och tllstånd/Belastningsregistrett

2t Fyll i formuläret, ssriv ut och undertecsna

3t  sanna eller fotografera ansösant Bifoga den som en PDF, JPEG eller TIFF-fl aå maximalt 2 Mb tll: 
registerutdrag@aolisentse (ssicsa inga fler med länsar tll internet) eller ssicsa med vanlig aost tll: 
Polismyndigheten Box 757981 27 Kiruna Handläggningstden är cirsa två vecsor, men san ta längre 
td beroende aå hur många som begär utdragt

4t När du får svar från Polismyndigheten ssa du visa deta för de aersoner som är saeciellt utsedda av
föreningens styrelset Kuvertet ssa vara oöaanatt Efer at granssningen har genomförts sommer du 
snarast at informeras om resultatett

 eta händer med utdraget



Föreningens styrelse har aå verssamhetsårsbasis utset två aersoner som granssare av utdragt Det är 
endast dessa som tllsammans sommer at ta del av utdragent De har stor integritet, stort förtroende 
bland föreningens medlemmar och är väl lämaade för uaadragett Om du av någon anledning inte vill 
at dessa aersoner ssa ta del av utdraget san en av aersonerna ersätas med en reserv, docs san inte 
båda ersätast Et register sommer at uaarätas över astuella ledare som endast innehåller namn, at
utdrag har lämnats och at det har sontrolleratst Ingen informaton eller noteringar i övrigt från 
utdraget sommer at registerförast Inga utdrag sommer arsiveras av föreningent I utdraget redovisas 
endast grova brott mord, dråa, grov misshandel, männissorov, sexualbrot, barnaornografbrot eller 
grovt rånt Andra brot, tll exemael ssatebrot eller ratylleri, syns intet  

Om et utdrag aåvisar en olämalighet som ledare eller ledamot sommer du snarast at informeras om
detat Åtgärder vidtas om man anser det nödvändigtt

Mer informaton fnns hos Rissidrotsförbundet: 
htas://wwwtrftse/RFarbetarmed/Tryggidrot/fragorochsvaromregisterutdrag

https://www.rf.se/RFarbetarmed/Tryggidrott/fragorochsvaromregisterutdrag


Grafisk profil

Logotyp

Utföranden

Logotyaen – JIK-flaggan, försniaaas med föreningen och ssa alltd vara lät at
sänna igent Färger i laggan ssa därför inte ändrast Flaggan är den logotya vi
använder i alla sammanhang som gäller föreningent Ttext aå saelscheman,
arrangemangsinformaton, släder och sociala mediert

I vissa sammanhang san laggas somaleteras med en tgert
Det san vara vid arrangemang eller material som är ristat
tll de yngre i vår föreningt  om exemael används denna
logotya aå Tiger Arena och har använts aå vatenlassor tll
barn/ungdomart   

I fall där färg inte är nödvändigt (ttext massutssics brevlådor) san logotyaerna trycsas i svart-vitt         

Typografi      
Tyaografns vistgaste uaagif är at göra text inbjudande och läsvänligt Precis som färg, form och 
bilder är tyaografn en vistg ingrediens för et enat ansiste utått Genom at använda gemensamma 
tyasnit stärser vi den visuella sammanhållningen i vår sommunisatont

Typsnitt
Vi arbetar med tecsensnitet Imaact som rubristyasnit
och med Calibri Light alternatvt Helvitca som tyasnit
för brödtextert Ersätnings-tyasnit för rubriser är
 howcard Gotc eller Arialt Vad gäller mer formella
ssrifer används inte  howcard Gotct
                                                                                                               
Färger
Proflfärgerna är vistga byggstenar i vår aroflt
Vi har två aroflfärger: basfärgerna gul och svartt
De san somaleteras med vitt

JIK-gul
CMYK: 0 0t176 0t88 0t02
RGB: 250 206 30                                                                   
HEX: face1e

JIK-svart
CMYK:C 0 M Y0 K100
RGB: 0 0 0
HEX:000000

Vit
CMYK: 0 0 0 0
RGB: 255 255 255
HEX: fff

Rubriker (huvudrubriker, mellanrubriker): Impact
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwzåäö
1234567890

Ersätningstypsnit för rubrik: Shoccard Gotc
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwzåäö
1234567890

Löpande text (brödtext, bildtext): Calibri Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQR TUVWZÅÄÖ
abcdefghijslmnoaqrstuvwzåäö
1234567890

Vid trycsning san färgnyanserna
ibland avvisa från de önssade,

beroende aå ssrivartya och hur väl
ssrivaren färgsalibrerats, lissom aå
vilset arogram du användert Jämför
alltd resultatet med den önssade

färgtonen och
sorrigera vid behovt



Bilder

Lagar kring bilder
Vid aublicering av bilder aå sociala medier och hemsida, sontrollera at du har rät at använda 
bilderna utfrån både uaahovsrätslagen och datassyddsförordningen (GDPR)t Varje barn ssa ha et 
ssrifligt godsännande från målsman at vi får aublicera bildert Inför varje ny säsong är det vistgt at 
se över deta då det san tllsomma nya medlemmart

Hemsida och sociala medier

I föreningen fnns et fåtal som ssöter hela vår hemsida jösseforsistset Däremot har ttext varje ledare 
möjlighet, och bör, redigera i sit eget lags undersidat Där san man ttext ssriva allmän informaton 
om laget och vilsa saelarna ärt Hemsidan är et mycset bra at samla informaton aå et överssådligt 
sätt Vi har hitlls varit dustga aå at aublicera vid evenemang och andra händelser som är vistgt för
andra at sunna hitat Täns aå at saonsorer eller bidragsgivare självslart ttar aå vår hemsidat Årets 
saonsorer ssa fnnas med aå huvudsidant I dagsläget fnns de tll höger i en looaad bannert

Vad gäller sociala medier använder vi idag faceboos (@josseforsis @josseforsisungdomsidrot 
@josseforsismountainbise) och instagram (josseforsis)t Huvudsidan är Jössefors IK och ssa saegla 
hela verssamhetent Undersidorna Ungdomsidrot och mountainbise soncentrerar sig givetvis aå sin 
gren mert Et fåtal ssöter sociala mediert Det är vistgt at vi utrycser oss aå et sorrest sät rent 
ssrifligt för at ssaaa et bra intrycst Vi ssa även tänsa över vilset innehåll i bilder och flmer vi 
aublicerart Täns även aå GDPR, får alla aå bilden vara med? Är du osäser, aublicera inte materialet!



Sponsorer
Våra saonsorer är en mycset vistg del för vår förening, både esonomisst och för renomméns ssullt 
Föreningen har en saonsorgruaa där informatonsmaterial och avtal tas fram årligen, både i digitalt 
och trycst formt I dagens läge har föreningen fem saonsringsnivåer från 2000-12t000:- och avtalet 
sträcser sig över et (1) årt

 aonsorgruaaen ansvarar för at företag mtmt blir vidtalade och delar även ut uaagifer om vem som 
sontastar vadt

Bild ovan: Exempel på försättssidor på sponsorhäften. Bild nedan: Exempel på sponsornivåer.



Bilaga 1: Stadgar
Stadgar Jössefors IK

Antagna vid årsmöte mars 2017.

Innehåll

Stadgar Jössefors IK 1
Innehåll 1
1 kap Allmänna bestämmelser 3

1 §  Ändamål 3
2 §  Föreningens namn m.m. 3
3 §  Sammansättning, tillhörighet m.m. 3
4 §  Beslutande organ 3
5 §  Verksamhets- och räkenskapsår 4
6 §  Firmateckning 4
7 §  Stadgeändring 4
8 §  Tvist/skiljeklausul 4
9 § Upplösning av föreningen 4

2 kap Föreningens medlemmar 4
1 §  Medlemskap 4
2 §  Medlems skyldigheter och rättigheter 5
3 §  Medlems deltagande i tävlingsverksamhet 5
4 §  Utträde 5
5 §  Uteslutning m.m. 5
6 § Överklagande 6
7 § Medlemskapets upphörande 6

3 kap  Årsmöte 6
1 §  Tidpunkt och kallelse 6
2 §  Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet 6
3 §  Sammansättning och beslutförhet 6
4 §  Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet 6
5 §  Ärenden vid årsmötet 7
6 §  Valbarhet 7
7 §  Extra årsmöte 8
8 §  Beslut och omröstning 8
9 §  Ikraftträdande 8
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Bilaga 2: Jämställdhetsmål                                        
Vid 2017 års RF-stämma antogs nya jämställdhetsmål.

Idrottsrörelsens jämställdhetsmål – att uppnås 2025

Det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha samma makt 
att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen.

Mål

• Det ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön, att utöva och leda idrott.

Alla som vill, oavsett kön, ska få vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. Idrotten ska utforma 
verksamheten så att den ger alla som deltar en trygg gemenskap.

• Flickor och pojkar, kvinnor och män, ges lika möjligheter och villkor att utöva och leda idrott.

Det kräver att resurserna fördelas likvärdigt och rättvist till flickors och pojkars samt kvinnors och 
mäns idrottande. Båda könen ska ha tillgång till kompetenta tränare och ledare samt likvärdiga 
förutsättningar för träning och tävling, såsom tillgång till anläggningar, träningstider och ekonomiska 
resurser. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska i större utsträckning ges förutsättningar att träna och
tävla tillsammans.

• Kvinnors och mäns, flickors och pojkars idrottsutövning värderas lika och prioriteras på ett 
likvärdigt sätt.

Det innebär till exempel att kvinnors och mäns idrottsutövning tilldelas resurser efter samma principer
och att idrottsrörelsen ger kvinnors och mäns idrottande samma uppmärksamhet i forskning, 
utbildning och kommunikation.

• Kvinnor och män har lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ. Inget kön ska 
vara representerat med mindre än 40 procent.

Rådgivande organ är till exempel kommittéer, råd, referensgrupper och delegationer.

• Fördelning av uppdrag, arbetsformer och villkor för beslutsfattande utformas så att kvinnor 
och män får lika stora möjligheter att medverka och påverka.

Både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar tas då tillvara och får påverka och 
utveckla idrotten.

• Jämställdhetsperspektivet ska vara införlivat i den dagliga verksamheten och genomsyra alla 
verksamhetsområden.

Jämställdhetsintegrering innebär att jämställdhet beaktas i en verksamhets ordinarie planering och 
beslut, i ordinarie underlag, av ordinarie instanser och personer. Jämställdhet skapas i vardagliga 
handlingar och genom beslut där både kvinnor och män deltar.

Delmål

Idrottsrörelsen ska på alla nivåer arbeta målmedvetet så att till stämman 2025:

• kvinnor och män i alla beslutande och rådgivande organ är representerade med minst 40 
procent.

• valberedningar på alla nivåer består av lika antal kvinnor och män.



• andelen kvinnor respektive män på högre befattningar, till exempel generalsekreterare/ 
förbundschef, sport-/ utbildnings-/ utvecklingschef eller liknande, inom idrottens olika 
organisationer uppgår till minst 40 procent.

• andelen kvinnliga och manliga tränare inom respektive idrott uppgår till minst 40 procent:
• inom barn- och ungdomsverksamheten på föreningsnivån,
• vid riksidrottsgymnasierna (RIG)
• vid nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU)
• vid SF:s landslagsverksamhet



Bilaga 3: Årshjul

Årshjul 2021/2022 motonssektonen

Halloween-promenad (sista helgen okt)



 Årshjul 2022/2023 fotbollssektonen                                                                  



Bilaga 4: Åtagande
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