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Vi möts väl på
Riksidrottsmötet?
Kommun- och
regionkonferens

VÄLKOMMEN TILL Riksidrottsmötet
(RIM)! Smålandsidrotten arrangerar
i anslutning till Riksidrottsmötet en
kvalitativ mötesplats – Kommunoch regionskonferens – med
stora inslag av erfarenhetsutbyte.
Dagarna varvas med gemensamma
pass och valbara workshops.
Programmet fokuserar på
idrottsrörelsens utmaningar kopplat

till idrottsrörelsens Strategi 2025
(www.strategi2025.se) och tar upp
områden som idrottsrörelsens
utmaningar, folkbildning,
jämställdhet och idrottsanläggningar.
Konferensen pågår 23–24 maj.
Hoppas vi ses i maj!
Smålands Idrottsförbund
SISU Idrottsutbildarna Småland

Välkommen till kommun
Torsdag 23 maj

Scandic Elmia

09.45

Registrering och fika

10.30

Idrottsrörelsens framtida utmaningar
Idrottsrörelsen behöver utvecklas och förnyas för att svara upp mot människors
önskemål, idag och i framtiden. Föreningsidrotten, liksom det svenska
föreningslivet i sin helhet, har en viktig roll att spela. Viktiga framtidsfrågor
handlar om idrottsanläggningar och idrottsmiljöer och om idrottsrörelsens
och föreningslivets särart.

MEDVERKANDE: Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna

samt Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna.

12.00

Lunch

13.00

Valbara pass 1
(välj A eller B)

Evenemang – Varför jobba med idrott och turism? Paneldiskussion
Tävling och evenemang är en del av idrottens kärna och livsnerv. Evenemang
ger också ökad turismexport, stolthet, sammanhållning och marknadsföring.
Vad är vinsterna av att ha ett evenemang? Hur mycket genererar evenemanget till
kommunen?

A

MEDVERKANDE: Patrik Oscarsson, RF, verksamhetsområdeschef för Intressepolitik och media,

Ante Jankovic, Destination Jönköping, Johan Göransson, turistchef Öland och moderatorn
Sofie Gunnarsson, platsutvecklare på Attraktiva Oskarshamn

Aktiv hela livet – Linköpings kommuns idrottspolitiska program
Linköpings kommun har fått stor uppmärksamhet för sitt idrottspolitiska
program ”Aktiv hela livet”, där huvudfokus är att skapa förutsättningar för
idrott hela livet men också att skapa en jämställd och inkluderande idrott. Detta
görs bl.a. genom jämställda föreningsbidrag, jämställd sponsring samt jämställda
elitidrottsstöd. Bidragssystemet är förenklat från tidigare 15 bidrag till 3 bidrag och
dessa söks via en form av speed-dating! Allt för att underlätta för föreningarna!

B

MEDVERKANDE: Andreas Hagström, idrottsutvecklingschef Linköpings kommun

14.00

Paus

14.30

Valbara pass 2
(välj A eller B)

Jämställdhet för en framgångsrik idrott
Kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande
i idrottsrörelsen. Vi vet att jämställdhet främjar utveckligen av både organisationer och individer. Vi vet också att jämställdhet inte är en kvinnofråga, det är
en rättvisefråga. Under det här passet belyser vi jämställdhetsfrågan kopplat till
idrottsrörelsens eget arbete med sikte mot 2025. Vad behöver idrottsrörelsen
göra? Vilka utmaningar står man inför? Och vad kan kommuner och regioner göra
för att flytta fram positionerna mot en jämställd idrott?

A

MEDVERKANDE: Jenny Svender, RF

Idrottsrörelsen, folkbildningen och framtiden
I snart 34 år har SISU Idrottsutbildarna verkat som idrottsrörelsens eget
studieförbund och bidragit med bildning och utbildning till föreningar och
förbund. När vi tar sikte på 2025 och börjar forma framtidens idrottsförening ser vi
folkbildningen som en viktig del i det arbetet, både ur ett individperspektiv där det
handlar om att bilda och utbilda individer, men också ur ett föreningsperspektiv,
där det främst handlar om att stärka och utveckla föreningar och förbund. Vad har
idrottsrörelsen för tankar kring framtidens folkbildning? Kan vi genom folkbildningen fortsatt värna och stärka föreningsdemokratin och allas lika värde?

B

MEDVERKANDE: Sture Gustafsson, SISU Idrottsutbildarna, Charlotta Stenhem,
SISU Idrottsutbildarna Örebro

15.30

Paus och fika

16.00

Valbara pass 3
(välj A eller B)

Hur säkerställer vi meningsfull fritid och social hållbarhet?
Meningsfull fritid och fysisk aktivitet är viktiga delar för social hållbarhet. En
förutsättning är att det finns ytor för idrott och fritidsaktiviteter. Samtidigt vet vi
att stora delar av anläggningsbeståndet är gammalt och att nya bostadsområden
växer fram där idrottsanläggningar och ytor för fysisk aktivitet saknas. Hur löser vi
de utmaningarna tillsammans?

A

MEDVERKANDE: Martin Englund, projektledare Plats för idrott, RF/SISU Idrottsutbildarna

Idrottsservice Småland AB
Många idrottsföreningar och specialdistriktsidrottsförbund (SDF) är i behov av
att få hjälp med sin ekonomiska hantering och administration. Smålandsidrotten driver sedan två år tillbaks idrottsservicebolaget Idrottsservice Småland AB,
för att underlätta den ekonomiska administrationen. Bolaget skräddarsyr tjänster
efter föreningars och förbunds behov, till en idrottsanpassad prisnivå. Du får veta
mer om vilka tjänster som föreningarna och förbunden kan få hjälp med.

B

MEDVERKANDE: Ida Nilsson och Axel Nyqvist , Idrottsservice Småland AB

17.00

Konferensen slut för dagen

19.00

Middag 3-rätters

n- och regionkonferens!
Fredag 24 maj
08.30

Elmia Kongress & Konserthus

Goda idrottsliga utvecklingsmiljöer
Vad kännetecknar goda utvecklingsmiljöer i idrott? Rapporten publicerades 2017
och knyter an till idrottsmiljöns betydelse utifrån tre perspektiv – organisation,
kultur och materiella resurser, sociala faktorer och tränarnas idrottsliga och
pedagogiska kompetens. Resultaten i rapporten är av värde både för föreningar
och förbund, men även för kommun och region. Hur kan vi göra för att skapa så
goda idrottsmiljöer som möjligt tillsammans?

FAKTA

forskare Linnéuniversitetet i Växjö

MÅLGRUPP:

MEDVERKANDE: Per Göran Fahlström, Mats Glemne och Susanne Linnér,

10.00

Fika

10.30

Mats Trondman: Nutidens ungdomar i idrottsrörelsen – hur kan vi skapa
moderna idrottsföreningar som attraherar, behåller och utvecklar?
Med mycket inlevelse och humor föreläser Mats om ämnen som identitet, ungas
utsatthet, barndom och tonår – om den förlängda ungdomstiden och dess konsekvenser. Hur har barn och ungdomar det i Sverige idag? Hur kommunicerar barn
och ungdomar? Hur får vi våra barn och ungdomar att bli mer engagerade? Vad
är och gör en bra vuxen? Mats är idag en av landets mest eftertraktade förläsare
inom området barn- och ungdomskultur och han lämnar garanterat ingen oberörd.

MEDVERKANDE: Mats Trondman, professor kultursociologi vid Linnéuniversitetet

och Stockholms universitet

12.00

Lunch

13.00

Invigning av Riksidrottsmötet

DATUM:

Torsdag 23 maj – fredag 24 maj
PLATS:

Scandic Elmia och Elmia Kongress &
Konserthus, Jönköping
Politiker och anställda som jobbar
med idrott- och fritidsfrågor i
kommuner och regioner i Småland.

ANMÄLAN

Görs på smalandsidrotten.se/rim.
Sista anmälningsdag är 16 april.

KOSTNAD

Deltagaravgift: 1 000 kr inklusive logi,
750 kr/deltagare utan logi.

KONTAKT
SMÅLANDSIDROTTEN

AnnaLena Aronsson, 036-34 54 07

annalena.aronsson@smalandsidrotten.se
HEMSIDA: smalandsidrotten.se/rim

Idrottsfest!

Om Riksidrottsmötet 2019
RIKSIDROTTSMÖTET (RIM) HÅLLS

vartannat år och är det samlade
namnet för Riksidrottsförbundets och
SISU Idrottsutbildarnas årsmöten –
RF-stämman och SISU-stämman. 2019
arrangeras RIM på Elmia i Jönköping,
24-26 maj. Smålandsidrotten är
lokal arrangör. Ungefär 200 ombud
från alla specialidrottsförbund
beslutar bland annat om gemensam

verksamhetsinriktning för idrotten
och viktiga gemensamma
policyfrågor. Stämman väljer också
riksidrottsstyrelse och en del andra
gemensamma organ. I anslutning till
RIM genomförs flera mötesplatser
med stark koppling till idrotten.
Kommun- och regionkonferensen är
en av dessa.

Under Riksidrottsmötet (RIM)
anordnas en Idrottsfest
lördagen den 25 maj.
Festen innehåller middag
och underhållning och
är en gemensam fest för
deltagare från idrottens olika
organisationer och gäster i
samband med RIM.
Om du är intresserad så
finns det en möjlighet att
delta. Program och pris är
klart vecka 8 och du kan
kontakta Lena Larsson,
lena.larsson@
smalandsidrotten.se, för mer
information om anmälan.
Deltagaravgiften och
eventuell övernattning är
något som du står för själv.

Jönköping ligger vackert beläget längs Vätterns södra
strand. Här kan du njuta av stadspuls, strandliv och
naturupplevelser. Stadskärnan består av mysiga gränder
och kanaler som öppnar sig mot tre sjöar. I det gamla
brukssamhället Huskvarna, öster om Jönköping, finns en
uppsjö av kulturskatter att upptäcka.
Residensstad
Jönköping är residensstad och administrativt centrum i
regionen med flera statliga myndigheter: Länsstyrelsen,
Jordbruksverket, Skogsstyrelsen och Domstolsverket.
Logistiknav
Jönköping är ett nav för logistiken i södra Sverige, en
utpräglad handelsstad och genom Elmia ett centrum för
mässor. Jönköping är Sveriges fjärde hotelltätaste kommun
och Sveriges femte restaurangtätaste kommun.

Antal invånare och befolkningstillväxt
I Jönköpings kommun är befolkningstillväxten hög, ca
1 000 invånare per år. Jönköping är en av Sveriges 10
största kommuner, med ca 140 000 invånare. I Jönköpings
kommun, till ytan ca 1 500 km², finns både större och mindre
tätorter, djupa skogar, bördig jordbruksbygd och många
sjöar och vattendrag.
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Jönköping

Kommundelar
Jönköpings kommun bildades 1971 och består av flera
kommundelar, som Jönköping, Huskvarna, Gränna, Visingsö
och Norrahammar.

Småland
Invånare

Yta (km2) Kommuner

Residensstad

Jönköping

357 237

10 438

13

Jönköping

Kalmar

243 536

11 165

12

Kalmar

197 519

8 425

8

Växjö

798 292

30 028

33

Kronoberg
Totalt

Idrotten i Småland
68 specialidrotter
1 800 idrottsföreningar med bredd och elit
300 000 medlemmar
50 000 ledaruppdrag
Och några hyfsat framgångsrika lag och atleter...
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