
Paket 5 - Trygg innebandy 
 
 
Övergripande beskrivning  
Det här paketet syftar till att skapa förutsättningar för fler föreningar att erbjuda 
trygga idrottsmiljöer. Genom det här paketet kan er förening söka medel för att 
satsa på trygghetsarbete med fokus på fysisk, social och idrottslig miljö, 
mobbning, diskriminering och kränkande särbehandling, sexuella trakasserier 
och övergrepp och/ eller olika typer av våld.  
 
Vad kan vi som förening söka stöd för? 
Stödet är avsett för satsningar som leder till ökad kunskap, medvetenhet och 
förståelse kring trygga idrottsmiljöer. Stödet är också avsätt för utvecklingsarbete, 
framtagande av rutiner, regler och/eller policys som leder till ökad trygghet för alla 
som deltar och engagerar sig i er förening.   
 
Exempel på aktiviteter och organisationer att ta hjälp av:  

• Värdegrund- och policyarbete, ta ställning, skapa samsyn och skriv ner vad 
som gäller i er förening, hur ni ska förebygga, samt hur ni ska hantera 
ärenden vid misstanke om, eller händelse av värdegrunds- eller lagbrott.  

• Förebyggande trygghetsarbete - identifiera risker, utse 
ansvariga/kontaktpersoner, upprätta rutiner, parata om och lär er mer om 
trygghetsfrågor, upprätta regler och policys som ska verka förebyggande, 
kommunicera med föreningen medlemmar med mera.  

• Ärendehantering – Upprätta rutiner och handlingsplaner för hur 
föreningen ska ta emot och hantera ärenden som rör trygghet, 
värdegrundsbrott och lagbrott.   

• 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.   

• Barnkonventionen, öka kunskapen om, samt skapa rutiner för hur alla 
vuxna i er förening ska kunna förhålla sig till barnkonventionen i praktiken. 
Beställ handboken om barnkonventionen och föreningsidrotten eller boka 
en barnrättsinformatör till er förening här: https://unicef.se/vad-vi-gor/idrott 

• Suicide Zero – Utbildning och stöttning kring psykisk ohälsa och 
suicidprevention. Kontakt: utbildning@suicidezero.se 

• Stiftelsen Friends – Kunskap om och verktyg för att motverka mobbning. 
Kontakt: https://friends.se/kontakta-oss/ . Läs mer här. 

• Stopp min kropp – Idrott och fritid. Utbildning och stöttning från Rädda 
Barnen. Kontakt: utbildning@rb.se Läs mer här. 
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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, utskick eller liknande.  
 Kostnader för inköp av låneutrustning vid nybörjar/prova på-aktiviteter. 

Vad mer gäller kring ansökan av detta paket? 

 Detta paket söks i 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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