Föreningstränare - Organisationslära

1. Organisationslära
Detta kapitel tar upp hur skyttesporten är organiserad och lite om Svenska Skyttesportförbund
historia. Här finns det även information om några av de organisationer som vi samarbetar med samt
några tips på hur ni som förening kan söka ekonomiska medel och om de administrativa verktyg
som finns till hands.
1.1

Skyttesportens organisation

1.1.1 Skyttet i världen
Skyttesporten är en av världens mest utbredda idrotter och utövas i de flesta länder. Idag är fler än
150 länder organiserade i International Shooting Sport Federation (ISSF).
Skytte har funnits med i det olympiska programmet sedan OS i Aten 1896. Sverige är en
framgångsrik skyttenation, med mängder av OS-, VM- och EM-medaljer.
1.1.2 Svenska Skyttesportförbundet
Svenska Skyttesportförbundet, SvSF, bildades 2008 och är en sammanslagning av Svenska
Sportskytteförbundet, Frivilliga Skytterörelsen och Skytterörelsens Ungdomsorganisation. SvSF är en
idrottsorganisation vars medlemmar bedriver skytte inom grenarna gevär, lerduva, pistol och
viltmål. SvSF är medlem i Riksidrottsförbundet, Sveriges Olympiska Kommitté samt i europeiska och
internationella skytteförbund. Förbundet är även en frivillig försvarsorganisation. SvSF har cirka 80
000 medlemmar i cirka 1 150 föreningar. Förbundet ger ut tidningen Svensk Skyttesport.
Verksamhetsidé för SvSF:




SvSF arbetar för skyttet som en idrott, med samhällsansvar, där alla kan delta på sina villkor.
SvSF verkar för skytte som en stor och populär breddidrott med en framgångsrik elit.
SvSF tillvaratar olika grenars intressen varvid stor variation ska råda.

Värdegrund för SvSF:






Gemenskap
Ansvar
Rättvisa
Demokrati
Jämlikhet

Hur SvSF vill bedriva sin verksamhet finns formulerat i dokumentet ”Skyttesporten Vill”
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1.2

Skytterörelsens historia i Sverige

Frivillig skytteverksamhet startade redan i början av 1800-talet då skyttar och jägare gick samman i
olika sällskap. År 1893 bildades en överstyrelse för alla skytteföreningar i Sverige och i varje län
organiserades ett skytteförbund. Det vi senare kallar Frivilliga Skytterörelsen (FSR) var därmed
grundat.
Svenska Sportskytteförbundet (SSF) bildades 1943 ur dåvarande Förbundet för kortdistansskytte.
Den huvudsakliga grenen var då målskjutning på 50 m. Grenar som viltmål, lerduva och pistol anslöt
sig för att kunna tävla internationellt.
Skytterörelsens Ungdomsorganisation bildades 1968 ur FSR, motivet var att få ett större
ungdomsperspektiv i den Frivilliga skytterörelsen.
FSR, SSF och Skytte UO gick samman och bildade Svenska Skyttesportförbundet genom beslut under
2008.
1.3

Samverkande organisationer

Svenska Skyttesportförbundet arbetar tillsammans med flera andra organisationer som du som
tränare i bland kan komma i kontakt med. Här följer en beskrivning av några av dessa:
Riksidrottsförbundet
Riksidrottsförbundet (RF) är den samlade idrottsrörelsens medlemsorganisation och företräder cirka
70 olika idrotter såväl nationellt mot politiker och myndigheter som internationellt. RF banar även
väg för idrotten i framtidsfrågor.
För att få en organisation med över tre miljoner medlemmar fördelade på drygt 20 000 föreningar
att fungera måste verksamheten spridas över hela landet. Idrottssverige är därför uppdelat i 21
distrikt. I varje distrikt finns ett distriktsidrottsförbund, DF, som fungerar som RF: s ”förlängda arm”,
med motsvarande uppgifter i regionen.
RF ger ut tidningen Svensk Idrott.
Sveriges Olympiska Kommitté
Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) är det högsta organet för olympiska frågor inom idrotten i
Sverige och har till huvuduppgift att organisera och genomföra Sveriges deltagande i OS. Kommittén
består av 35 ordinarie medlemsförbund.
SOK är en stödorganisation. Huvudansvaret för utvecklingen av respektive idrott ligger på respektive
specialidrottsförbund. SOK kan bidra till att förstärka de satsningar förbunden väljer att göra.
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SISU Idrottsutbildarna
SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation. Verksamheten utgår från
idrottens behov av utveckling. SISU jobbar för att stimulera människors lärande, stärka
engagemanget och utveckla idrottens verksamhet. ”Vi är där när idrotten lär” är SISU:s ledstjärna
och vision.
SISU Idrottsutbildarna har 21 distrikt som arbetar med att utveckla de idrottsföreningar som finns
runt om i Sverige.
Andra organisationer
Förutom SvSF har följande organisationer rätt att bedriva civilt skytte och er förening kan även vara
ansluten till någon av dessa:

Jägarnas Riksförbund
Svenska Armborst Unionen
Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet, IPSC Sverige
Svenska Jägareförbundet
Svenska Mångkampsförbundet
Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF)
Svenska Skidskytteförbundet
Svenska Svartkrutsfederationen
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1.4

Svenska Skyttesportförbundets organisation

1.4.1 Distrikt
SvSF är indelat i 20 olika distrikt. Din förening är ansluten till ett av dessa distrikt. Din förening kan
vara med och påverka verksamheten i distriktet. Föreningen har rätt att skicka ombud till distriktets
årsmöte och delta i den demokratiska processen.
För närvarande är Sverige indelat i följande distrikt:
Blekinge Skyttesportförbund
Dalarnas Skyttesportförbund
Gotlands Skyttesportförbund
Gävleborgs Skyttesportförbund
Hallands Skyttesportförbund
Jämtland-Härjedalens Skyttesportförbund
Norrbottens Skyttesportförbund
Skånes Skyttesportförbund
Smålands Skyttesportförbund
Stockholms Skyttesportförbund
Södermanlands Skyttesportförbund
Upplands Skyttesportförbund
Värmlands Skyttesportförbund
Västerbottens Skyttesportförbund
Västergötlands Skyttesportförbund
Västernorrlands Skyttesportförbund
Västmanlands Skyttesportförbund
Västsvenska Skyttesportförbundet
Örebro Läns Skyttesportförbund
Östergötlands Skyttesportförbund
1.4.2 Sektioner
Varje gren har en sektion, som ansvara för respektive grens rekrytering, utbildning och
tävlingsverksamhet. Sektionerna är Gevär, Lerduva, Pistol och Viltmål. Sektionerna har årsmöte
varje år och alla föreningar har rätt att skicka ombud till detta årsmöte. På det sättet kan du vara
med och påverka sektionens verksamhet.
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1.5

Administrativa verktyg

Inom Skyttesportförbundet finns det två verktyg som alla föreningar ska använda,
verksamhetssystemet IdrottOnline och det tävlingsadministrativa systemet IndTA och dess
tävlingskalender
1.5.1 IdrottOnline
IdrottOnline är ett gemensamt verksamhetssystem för svensk idrott och utgör basen för all
kommunikation och administration mellan medlem, förening och förbund.
Tanken med systemet är att föreningen ska hitta allt på ett och samma ställe. I systemet har varje
förening en hemsida. Genom att logga in via sin hemsida kan föreningen administrera sina
medlemmar, skicka in årsrapport, ansöka om LOK-stöd (statligt lokalt aktivitetsstöd), skicka in
ansökningar till Idrottslyft samt administrera utbildningar och tävlingar. Svenska
Skyttesportförbundets tävlingslicens administreras också i systemet.
Mer information om systemet och lathundar för de olika delarna av systemet finns på hemsidan
www.idrottonline.se. Det finns även instruktionsfilmer på www.youtube.com/user/IdrottOnline
1.5.2 IndTA
Vårt tävlingssystem heter IndTA, vilket står för individuellt tävlingsadministrativt system. Systemet
har en publik del som alla kan se i form av vår tävlingskalender. Här ska samtliga sektioners tävlingar
finnas samlade och om arrangören har möjliggjort det kan anmälan till tävling ske via
tävlingskalendern. Tävlingskalendern når ni via www.skyttesport.se. Systemet har även en
administrativ del som nås via inloggning i IdrottOnline. Denna kan användas av föreningar för att
lägga in tävlingar i kalendern samt för att administrera laganmälan och liknande.
1.6

Bidrag

Detta kapitel finns till för att du som föreningsledare bör veta om vilka finansieringsmöjligheter er
förening har.
1.6.1 LOK
Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd och finns för att stödja barn- och
ungdomsidrott. Föreningen kan söka för verksamhet där deltagarna är i åldern 7-25 år.
LOK söks via IdrottOnline. Aktiviteter som ni har under våren ska redovisas senast den 25 augusti
och höstens aktiviteter ska redovisas senast den 25 februari.
På hemsidan www.svenskidrott.se hittar du mer information om LOK-stödet och hur det ska
registreras.
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Observera att det statliga LOK-stödet inte är samma sak som det bidrag du kan få för liknande
verksamhet från din kommun. Kontrollera vilka regler som gäller för de kommunala bidragen för de
kan skilja sig från det statliga LOK-stödet, bland annat kan ålder och ansökningstid skilja sig åt. Vill
du veta mer om din kommuns bidragsregler kontaktar du ditt distriktsidrottsförbund (DF) eller din
kommun.
1.6.2 Idrottslyftet
Idrottslyftet via SvSF
Idrottslyftet är Idrottens satsning på barn- och ungdomsidrott. Inom Idrottslyftet finns bland annat
medel som är öronmärkt till föreningsprojekt och dessa medel fördelas av Svenska
Skyttesportförbundet.
Föreningarna kan årligen under en begränsad ansökningsperiod ansöka om medel för satsningar
som vänder sig till barn och ungdomar i åldern 7-25 år. Läs mer om detta på www.skyttesport.se
under rubriken Information/Bidrag.
Idrottslyftet via RF:s distrikt
Riksidrottsförbundets distriktskontor fördelar också Idrottslyftsmedel, men då till satsningar som
inriktar sig på rekrytering i samarbete med andra föreningar, organisationer och skolor. Kontakta
ditt distriktsidrottsförbund om du vill veta mer om detta.
Idrottslyftet via SISU Idrottsutbildarna
SISU Idrottsutbildarnas distrikt ska hjälpa er i föreningarna att genomföra analyser av er verksamhet
för att ni ska kunna införliva de intentioner som finns i idrottens idéprogram ”Idrotten vill” i er
verksamhet. Om er förening genomför ett analysarbete, en så kallad skattning, finns det även
möjlighet till få fortsatt stöd, för att kunna utveckla de eventuella brister som identifieras under
processen. Mer information och kontaktuppgifter finns på www.sisuidrottsutbildarna.se.
1.6.3 Anläggnings – och idrottsmiljöstöd
Om er förening planerar en om- eller nybyggnad av er anläggning finns det möjlighet att söka medel
från RF:s anläggningsbidrag. Anläggningsbidraget ryms även det inom ramen för Idrottslyftet och
skall syfta till att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer.
Stöd ges i första hand till nya aktivitetsytor eller utökade aktivitetsytor, men det finns även
möjlighet att få stöd till energi- och miljöförbättrande åtgärder, säkerhetsprojekt, stöd för
byggnation av samlingslokaler samt till renoveringsprojekt om föreningen själv äger anläggningen.
För att kunna söka stöd måste vissa kriterier uppfyllas och projektet får inte vara påbörjat före
beslut om beviljat stöd.
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Läs mer om anläggnings- och idrottsmiljöstödet på www.svenskidrott.se. Ansökningarna handläggs
av respektive Distriktidrottsförbund.
Det finns också andra stöd att söka för anläggningar och idrottsmiljöer hos till exempel Allmänna
Arvsfonden, Boverket och Leader (Jordbruksverket).
1.6.4 Utbildning i föreningen, SISU:s eller SvSF:s regi
SISU Idrottsutbildarna erhåller statliga medel för att möta upp idrottens behov av utveckling och
utbildning. Detta görs genom sex verksamhetsformer:












Lärgrupp
En lärgrupp kan jämföras med studiecirkeln. Deltagarna möts för att lära av och med
varandra. Metodiken är självlärande grupper, där initiativ och planering görs gemensamt.
Lärande sker med utgångspunkt från ett lärande material, som kan vara en bok, film,
tidningsartikel, webb eller annat samtalsunderlag som bidrar till ökad kunskap. Det är i
samtalet och dialogen som ny kunskap växer fram.
Kurs
En kurs har en kursledare som leder verksamheten utifrån en tydlig kurs- och timplan. En
kurs ska ha en inriktning och ett uttalat utbildningsmål.
Processarbete
för att stärka stukturen och utvecklingen i föreningen kan ett processarbete vara en god
arbetsform. Då leder en av SISU Idrottsutbildarnas processledare arbetet som resulterar i en
dokumentation och handlingsplan.
Barnkultur
Barnkultur är metoden för barn i åldern 7-12 år, där inte samma krav på målinriktade och
metodiska studier som för ungdomar och vuxna ska gälla. Verksamheten ska utgå från
barnens behov och intressen, samt präglas av öppenhet och demokratiska arbetsformer.
Föreläsning
När föreningen vill samla sina medlemmar kring ett tema kan föreläsning vara en
arbetsform. En föreläsning ska inspirera och det är temat som står i fokus.
Kulturprogram
När ni vill skapa delaktighet, upplevelse och eftertanke kan ett kulturprogram vara en bra
arbetsform. Det kan exempelvis vara teater, sång, dans eller filmvisning på programmet. Ett
kulturprogram kan också vara en utställning som väcker tankar kring olika ämnen.

Er förening kan få stöd i samband med att ni genomför utbildning i någon av ovanstående former.
Då stödet kan variera mellan de olika SISU-distrikten ber vi er att kontakta ert distrikt för mer
information, kontaktuppgifterna hittar ni på www.sisuidrottsutbildarna.se. Tänk på att all utbildning
som föreningen genomför ska registreras i Utbildningsmodulen i IdrottOnline, mer information om
detta hittar ni på www.idrottonline.se.
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Ni kan även delta i utbildning som anordnas av SISU Idrottsutbildarna, som till exempel kurser i
hantering av IdrottOnline, idrottens barn- och ungdomsledarutbildning Plattformen eller kurser för
föreningsledamöter. Aktuella utbildningar hittar ni på www.sisuidrottsutbildarna.se.
På motsvarande sätt hittar ni Skyttesportförbundets aktuella utbildningar på www.skyttesport.se.
Oavsett vilken utbildning eller utbildningsform ni väljer så är det bra att veta att den genererar
ekonomiska medel till skyttesporten när den registreras!
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