
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektstöd IF  
2022/2023 



Nu kan din förening söka bidrag inom Projektstöd IF 2022/2023. Syftet med 
stödet är att skapa förutsättningar för föreningar att utveckla sin 
ungdomsidrott i enlighet med Fokus Korpen 2025. Målsättningen är en 
idrottsrörelse för fler där det blir vanligare att stanna länge, oavsett 
förutsättningar och ambition med sitt idrottande.  

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet har möjlighet att bevilja stöd inom två 
huvudområden – Inkludering av underrepresenterade grupper samt Trygga och hållbara 
utvecklingsmiljöer.  

 

Projektperiod 
Projektperioden är 1/11 2021 – 31/12 2023. Stöd kan endast beviljas för projekt vars 
genomförande är inom den aktuella tidsperioden.   

 

Hur ansöker vi om stöd? 
Ansökan görs genom Idrottsmedelapplikationen i IdrottOnline, här finns manualer om hur 
ni går till väga. 

Vi tar emot ansökningar löpande, notera dock att stöd endast beviljas för insatser framåt i 
tiden, det går inte att söka projektstöd för en redan genomförd aktivitet. Medel fördelas så 
länge pengar finns kvar, vi reserverar oss för att de kan komma att ta slut innan 
projektperioden är slut.  

 

Hur får vi hjälp med vår ansökan? 
Ta kontakt med din föreningsutvecklare eller paula.samuelsson@korpen.se. För tekniska 
frågor om Idrottsmedelapplikationen hänvisar vi vill IdrottOnline-supporten: 
https://support.idrottonline.se/support/home  

 

Vilka kriterier behöver vi uppfylla för att ta del av projektstödet? 
• Föreningen bedriver eller har för avsikt att bedriva ungdomsverksamhet. 
• Föreningen ska ha redovisat tidigare erhållna stöd (Idrottslyftet och Projektstöd IF) i 

Idrottsmedelapplikationen. 
• Ansökan ska avse insatser framåt i tiden, och ansökan ska skickas in i god tid innan 

projektets tänkta start.  Vi beviljar inte ansökningar där projektet redan är genomfört. 
• Föreningen ska använda sig av KIT.   

 

Återrapport 
Föreningar som beviljats bidrag för projekt är även skyldiga att redovisa dessa inom given 
tidsram. För att veta när just din förening ska återrapportera beviljat projekt, se 
beslutsbrevet som skickas ut i samband med utbetalning av medel. 

Icke redovisade projekt leder i ett första skede till att föreningen ej beviljas nya medel och 
föreningen riskerar att bli återbetalningsskyldig.   

 

 

https://support.idrottonline.se/support/solutions/1000088342
mailto:paula.samuelsson@korpen.se
https://support.idrottonline.se/support/home


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Område 1 – Inkludering av underrepresenterade grupper 
 
Beskrivning av området 
Allas rätt att vara med är en del av idrottsrörelsens gemensamma värdegrund. Idag vet vi 
dock att föreningsidrotten inte är lika tillgänglig och öppen för alla. Projektstödet ska 
användas för att bidra till att ungdomsidrotten blir mer jämlik genom att skapa möjlighet för 
underrepresenterade grupper att delta, leda och påverka sin idrott.  
 

Föreningen behöver själv identifiera vilken/vilka underrepresenterade grupp/-er som finns i 
den egna föreningen. Ett sätt att börja är att utgå från de sju diskrimineringsgrunderna (kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder). Vilka grupper når ni inte 
idag som ni skulle vilja nå i framtiden? Vill ni ha hjälp att arbeta med området är ni 
välkomna att kontakta någon av Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets 
föreningsutvecklare eller ert lokala RF-SISU distrikt.  

 

Mål 
Fler personer från underrepresenterade grupper deltar i föreningens verksamhet. 

 

Vad kan vi söka stöd för 
Föreningen kan välja att formulera en egen ansökan utifrån beskrivning och mål ovan. Vi ser 
med fördel att den aktuella målgruppen är med och formar ansökan. Det går även bra att 
söka ett uppstartspaket som beskrivs närmre nedan.  

 

För att söka för en egen formulerad ansökan - använd er av formuläret ”Öppen ansökan - 
Projektstöd IF 2022–2023” i Idrottsmedelapplikationen. För rena utbildningsansökningar 
används formuläret ”Utbildning – Projektstöd IF 2022–2023”. 

 

Paketlösning – Rekrytering underrepresenterade grupper 
 
Sökbart belopp: Valfritt (max 25 000 kronor). 

Föreningen kan använda stödet till:  

o Utbildning/kompetensutveckling  
o Inköp av material  
o Marknadsföring  
o Prova på dag, ex. hallhyra, ledararvode  

 

För att söka Paketlösning - Rekrytering underrepresenterade grupper – använd er av 
formuläret ”Paketlösning - Projektstöd IF 2022–2023” i Idrottsmedelapplikationen.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Område 2 - Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer 
 
Beskrivning av området 
Idrottsrörelsens gemensamma målbild är en trygg och hållbar idrottsrörelse där alla barn och 
ungdomar får plats att idrotta utifrån sina villkor och där fler får ta del av positiva 
idrottsupplevelser över tid. Vägen dit går genom att varje SF såväl breddar som behåller sin 
medlemsgrupp och säkerställer trygga och inkluderande utvecklingsmiljöer som fokuserar på 
glädje och lärande snarare än på kortsiktiga resultat. 

 

Mål 
Säkerställa att föreningsmiljöer för ungdomar 13–25 år är trygga och hållbara och fokuserar 
på glädje och lärande snarare än på kortsiktiga resultat. 

 

Vad kan vi söka stöd för  
Föreningen kan välja att formulera en egen ansökan utifrån beskrivning och mål ovan. Vi ser 
med fördel att den aktuella målgruppen är med och formar ansökan. Det går även bra att 
söka något av de paketlösningar som beskrivs nedan.   

 

För att söka för en egen formulerad ansökan - använd er av formuläret ”Öppen ansökan - 
Projektstöd IF 2022–2023” i Idrottsmedelapplikationen. För rena utbildningsansökningar 
används formuläret ”Utbildning – Projektstöd IF 2022–2023”. 

 

Paketlösning - Nya träningsformer 
Detta paket är till för den förening som vill testa att starta upp en ny träningsform i linje med 
beskrivning av området och mål ovan.  

Summa: Valfritt (max 25 000 kronor) 
 

Föreningen kan använda stödet till:  

• Utbildning/kompetensutveckling  
• Inköp av material  
• Marknadsföring  
• Prova på dag, ex. hallhyra, ledararvode  

 

För att söka Paketlösning - Nya träningsformer – använd er av formuläret ”Paketlösning - 
Projektstöd IF 2022–2023” i Idrottsmedelapplikationen.  

Paketlösning - Grön och Skön 
Utbilda ungdomsledare i Korpens Gröna och sköna ledarskapsutbildning. Bidrag kan sökas 
för omkostnader för utbildningen samt för framtagning av utbildningsplan i föreningen. 
Kontakta gärna din föreningsutvecklare för att få hjälp med att skräddarsy ansökan för just 
din förening. 



Summa: Valfritt (max 10 000 kronor). 

Stödet kan gå till ex. lokalhyra, fika/mat under utbildningen. Själva utbildningen genomförs 
av Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets föreningsutvecklare. För att ta fram en 
utbildningsplan finns även era lokala RF-SISU distrikt till hjälp.  

För att söka Paketlösning Grön och Skön – använd er av formuläret ”Utbildning - Projektstöd 
IF 2022–2023” i Idrottsmedelapplikationen. 
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