
Paket 1 - Kulturen i vår förening 
 
Övergripande beskrivning  
Föreningens kultur, normer och jargoner påverkar medlemmars och andra 
engagerades trivsel, möjligheter och förutsättningar att delta och utvecklas i 
föreningens verksamhet. För att alla ska kunna trivas, delta på sina villkor och 
utvecklas i en förening är det viktigt att arbeta med föreningens kultur, normer 
och jargoner för att förebygga och motverka eventuell exkludering och 
diskriminering. Börja med att titta på vilka som finns i er förening och vilka som 
inte finns hos er och ställ er sedan frågan varför det ser ut som det gör? 

 
Vad kan vi som förening söka stöd för? 

Stödet är avsett för satsningar som leder till ökad kunskap, medvetenhet och 
förståelse kring kultur, normer och jargonger inom föreningen samt vilka som kan 
tänkas inkluderas, exkluderas och/eller diskrimineras av dessa. Stödet är också 
avsätt för framtagande av rutiner, regler och/eller policys som leder till en mer 
välkomnande, trygg och respektfull föreningskultur.   
 
Exempel på aktiviteter och organisationer att ta hjälp av:  

• Nulägesanalys och kartläggning av föreningens kultur, normer och 
jargoner följt av identifiering av åtgärder och handlingsplan. Detta kan 
göras ihop med utvecklingskonsulent från ert distriktsförbund eller någon 
från ert RF/SISU-kontor.   

• Värdegrundsarbete, ta fram eller arbeta med befintlig värdegrund 
tillsammans med de som befinner sig i er verksamhet för att lyckas med 
förankring. Detta kan göras ihop med utvecklingskonsulent från ert 
distriktsförbund eller någon från ert RF/SISU-kontor.   

• Schysst Innebandy, ta del av och arbeta med materialet “Det Schyssta 
Laget”, “Schysst Match” och “Schysst Förebild” som finns i både tryckt och 
digitalt format. Kontakta ert distriktsförbund för tryckt material eller besök 
https://schysstinnebandy.nu/ för digitalt.   

• Make Equal, jämlikhet och inkludering inom organisation och verksamhet, 
utbildning, föreläsning, workshop och hjälp med analys och 
förändringsarbete. Kontakt: info@makeequal.se, hemsida: 
https://makeequal.se/. 

• Locker Room Talk, fokus på kulturförändring bland idrottande killar. Mer 
info och kontakt: info@lockerroomtalk.se, samt hemsidan: 
https://lockerroomtalk.se/. 

• In or outside the box, SISU:s material med fokus på kulturförändring bland 
idrottande killar. Kontakta ert RF/SISU-kontor.  

• RFSL, föreläsningar och workshops med fokus på normer och 
barn/ungdomars hälsa. Kontakt: utbildning@rfsl.se.  
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• Föreningens egen idé.   

Exempel på kostnader som godkänns vid ansökan: 

 Föreläsare, utbildare, handledare. 
 Kostnader för samarbete med någon av ovanstående organisationer. 
 Omkostnader för fysiska träffar/utbildningar med mera. 
 Arvode för projektledning, medverkande i arbetsgrupp/projektgrupp. 
 Materialkostnader så som framtagande av eget material, trycksaker, roll-

ups, broschyrer eller liknande.  

Vad mer gäller kring ansökan av detta paket? 

 Detta paket söks på IdrottOnline via Svenska Innebandyförbundet i 
kategorin Projektstöd IF, formuläret ni ska välja heter Förening – 
Utvecklingsmedel 2023.  

 Föreningar kan söka upp till 30 000 kronor per paket och totalt upp till 
60 000 kronor. Inom ramen för dessa begränsningar kan ni söka flera 
paket. 

 Godkännande av ansökan och beviljat belopp baseras på satsningens 
innehåll, omfattning, långsiktighet, typ av kostnader, överensstämmelse 
mellan mål, syfte, genomförande och kostnader och i vissa fall antal 
deltagare. 

 Läs här hur ni gör er ansökan.  
 Läs här hur ni återrapporterar er ansökan.  
 Ansökan för 2023 stänger den 16:e oktober 2023 och sista dagen för 

återrapportering är 19:e januari 2024, alltså behöver ni ha genomfört eller 
kommit en bra bit på vägen med er satsning senast den 19:e januari 2024. 
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