
Hej!
Vi är så glada för att ni skänker glädje och mening för våra ungdomar. En dag så kommer de 

i sin tur bli lika fina förebilder som ni är, så det gäller att hålla fast vid de höga ambitionerna 

om att se alla barnen och få dem att känna mening.

I Stiftelsen känner vi som sagt stor glädje att få vara med att på vårt sätt stötta, men 

inser förstås att det finns en vardag också, en vardag där det säkert uppstår problem och 

konflikter, konstigt vore det väl annars. Därför är det viktigt att återigen få dela med oss av 

vår konflikthanteringsmodell, som också enkelt kan laddas ner från vår hemsida. Där kan ni 

för övrigt även ladda ner övriga dokument från denna mapp. 

Vi vill också poängtera att ni, i god tid, själva fyller i föreningens nyckeltal via vårt web

baserade an sök ningssystem, www.stiftelsendunross.se. Nyckeltalen är en förutsättning för 

att utbetal ning av stöd kan ske.

Ja, det är mycket att tänka på under en säsong och vi tänkte att det kunde vara kul för er att 

mer övergripande se hur Stiftelsen Dunross & Co arbetar. Därför översänder vi även några 

Årskrönikor, som ni kan läsa och hantera efter eget omdöme. Kanske kan man lämna några 

till ledare eller bara lägga ut i klubbrummet för allmän läsning?

Med detta brev och folder följer alltså ett antal centrala dokument, som vi gärna ser att ni 

studerar noggrant:

• Svar på vanliga frågor

• Stiftelsens stödpolicy

• Värderingar och stödkriterier

• Problem och konfliktlösning

•  Därför barn och ungdomsidrott

• Broschyr

•  Årskrönika

Med dessa ord önskar vi nu er alla stor lycka till med föreningens aktiviteter.

Styrelsen för Stiftelsen Dunross & Co
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Leif Nilsson Tove Norfeldt  Jörgen Persson Oskar Norfeldt Jan Juhlin

    Stödansvarig
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Föreningar som bär Stiftelsen Dunross & Co’s logotype har  

gett sitt löfte att följa nedan angivna kriterier.

Ingen form av så kallad toppning ska ske inom barnidrott till och med tolv år.  

Med toppning avses i detta fall selektering av spelare under match och träning 

 baserat på kunnande och/eller mognad. 

•

I äldre åldersklasser kan uttagning baserat på träning och kompetens ske förutsatt att 

 alla bedöms utifrån samma grund och aldrig döms bort på förhand.

•

Föreningen ska aktivt arbeta för att behandla alla individer lika och ge dem  

förutsättningar och möjlighet att utvecklas utifrån den egna kompetensen.

•

Ledare i föreningen ska uppträda som föredöme och ge ungdomarna en positiv utbildning.

•

Föräldrar med barn i föreningen ska uppträda som föredöme under aktiviteter i 

föreningens regi.

•

Spelare i föreningen ska uppträda sportsmannamässigt på och vid sidan av planen.

•

Föreningen ska motarbeta all form av mobbning, sexism och rasism.

•

Föreningen ska följa Riksidrottsförbundets regler mot sexuella övergrepp. Föreningen 

rekommenderas att ta ett begränsat brottsregisterutdrag på sina ledare och behandla 

dessa i särskilt utsedd grupp.

•

Ingen form av användande av otillåtna prestationshöjande medel ska  

förekomma inom föreningens lag.

•

Föreningen ska ha en barn och ungdomspolicy som årligen  

presenteras för föreningens ledare.

Vill du vara med och stötta Stiftelsen Dunross & Co?  

Läs mer på stiftelsendunross.se

Värderingar & stödkriterier



Problem och konfliktlösning
I alla typer av verksamheter stöter man ibland på problem och motsättningar. Det är naturligtvis 

inte något som någon klubb eftersträvar, men är ofta en konsekvens av olika viljor och  

starka känslor. Detta är i sig inte ett problem, det finns alltid mycket att lära av varandra. 

Däremot är en konflikt eller motsättning, som inte når en lösning, ett stort problem då den 

kan ligga som en ”våt filt” över föreningens verksamhet. 

Det är därför enligt Stiftelsen Dunross & Co’s (nedan kallad Stiftelsen) uppfattning viktigt 

att föreningen är lyhörd för olika viljor och strävar efter att lära av varandra för att finna 

lösningar. Vi tror starkt på att en bra förening är en som lär från och växer ur motsättningar 

som kan uppkomma både inom och mellan föreningar. 

Vårt sätt att bedöma en förening är i detta avseende, förutom andra faktorer som att 

skapa mervärde, en funktion av er förmåga att lösa dessa motsättningar. Vi inser samtidigt 

ödmjukt att vi inte ska eller kan gå in och fungera som vare sig polis, åklagare eller domare. 

Detta är ett ansvar som helt måste vila på den enskilda föreningen.  

Självklart värdesätter vi att ni beskriver uppkomna motsättningar inom eller mellan klubbar 

för oss, kanske har vi rent av några goda råd att ge, men räkna endast med att vi kommer 

att uppmana er att söka samtal och försoning, att vara lyssnande och sträva efter att se 

varandras problemställningar. Förmågan från er sida att själva lösa motsättningar värdesätts 

mycket högt av Stiftelsen.

Att Stiftelsen inte går in och agerar i samband med interna eller externa motsättningar 

ska definitivt inte ses som att hanterandet av motsättningar inte har någon betydelse för 

bedömningen av föreningen eller kommande stöd. Det kommer alltid att vara en del av ett 

beslutsunderlag, dock endast i en mer ”samlad bedömning” och tillsammans med flera 

andra bedömningsfaktorer, där orden mervärde och ansvar är centrala.
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BAL ANSRAPPORT Balansrapporten kan antingen vara ett fristående dokument 

eller vara en del av en årsredovisning.

BROSCHYR En kortfattad presentation av Stiftelsen finns att ladda ner 

från Dokumentbanken på www.stiftelsendunross.se

DUNROSSDAGEN Tredje söndagen i november anordnas Dunrossdagen. Dagen 

är tänkt att vara en inspirationsdag där alla föreningar 

som stöttas av Stiftelsen får närvara med 23 personer. 

Under dagen bjuds på föreläsningar samt kontakter med 

och möjligheter till diskussioner med andra föreningar. 

Förhoppningen är att man går hem med mycket inspiration 

och idéer som driver verksamheten vidare.

FÖRÄLDRAMÖTEN För att beskriva Stiftelsen närvarar vi gärna på föräldramöten 

om tid finns. 

GRAFISK PROFIL Grafisk profil finns att ladda ner från Dokumentbanken på 

www.stiftelsendunross.se

INCIDENTER I det fall att något händer i föreningen som kan anses stå i strid 

med de krav Stiftelsen ställer på föreningen är det viktigt att 

Stiftelsen får reda på detta. Om incidenten involverar två olika  

föreningar är det avgörande att föreningarna löser det hela på 

ett bra sätt utan inblandning av Stiftelsen. Vid varje tillfälle 

vill Stiftelsen gärna få information om vad som hänt och 

vilka åtgärder som vidtagits. Om Stiftelsen får information 

om potentiellt allvarliga incidenter kommer Stiftelsen att 

meddela detta till av styrelsen utsedda kontaktpersoner. Läs 

mer i dokumentet Problem och konfliktlösning.

INFORMATIONSTAVLA Stiftelsen tillhandahåller informationstavla med våra 

värderingar och stödkriterier. Denna ska placeras i eller 

i anknytning till föreningens klubblokaler och/eller trä

nings  planer. När det gäller övriga skyltar och/eller vepor 

med Stiftelsens logotyp för placering invid planer ansvarar 

föreningen själv för att ta fram dessa. Kostnad för dessa 

står Stiftelsen för om detta överenskommits med Stif

telsen i förväg. Stiftelsen kan rekommendera tryckare vid 

framtagande av material om så önskas.
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Svar på vanliga frågor
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KONTAKTPERSON Föreningen ska ha en utsedd ansvarig kontaktperson som, 

via Stiftelsens hemsida, ska lämna korrekt telefonnummer 

samt epostadress till Stiftelsen.

LEDARTRÄFFAR För att beskriva Stiftelsen närvarar vi gärna på ledarträffar 

om tid finns. 

LOGOTYPER Logotyper i olika format finns att tillgå i dokumentbanken 

på www.stiftelsendunross.se. Stiftelsen och föreningen 

är överens om att Stiftelsens logotype står för Fair Play på 

och vid sidan av plan och att föreningen delar Stiftelsens 

värderingar. För att synlig göra detta och för att skapa positiva 

nätverkseffekter bland de föreningar som Stiftelsen stöder, 

förbinder sig föreningen att under matcher bära Stiftelsens 

logotype. 

NYCKELTAL Innan utbetalning av stöd sker ska föreningen redovisa 

nyckeltal på www.stiftelsendunross.se där inloggning till 

före ningens egna sidor och tidigare ansökningar finns att 

tillgå. 

MERVÄRDE Med mervärde avser Stiftelsen att stödet till en förening 

ska skapa en positiv kraft för att en förening ska kunna  

utvecklas ytterligare. Om Stiftelsens stöd innebär att 

andra stöd minskar har inget mervärde skapats. Det är 

därför viktigt att stödmottagaren fortsätter med sina 

andra intäktsskapande insatser, såsom bidrag, sponsring, 

medlemsavgifter och samhälleliga aktivitetsstöd med mera. 

En stödmottagare premieras därför om denne ökar andelen 

andra intäktsinsatser efter det att man erhållit stöd från 

Stiftelsen.

TRYCK Stiftelsen svarar för kostnaderna för att ta fram informations

tavla att placera i närheten av hemmaplan eller arena efter 

överenskommelse av kostnad. 



UTBETALNING Utbetalning av överenskommet belopp sker efter att nyckel

tal lämnats in samt att balansrapport för före gående år 

laddats upp i Stiftelsens ansökningssystem. 

Fakturan ska märkas “Stöd avseende år XXXX” och skickas 

via mail till faktura@stiftelsendunross.se. Fakturan måste 

skickas under respektive stödår. Annars förfaller stödet i sin 

helhet. INGA UTBETALNINGAR GÖRS RETROAKTIVT.

Vi eftersträvar utbetalning senast 30 dagar efter fakturans 

ankomst.  Utbetalning förutsätter ett påtecknat ingånget 

Villkor för stöd och leverans av önskade nyckeltal.

VILLKOR FÖR STÖD I samband med tecknandet av ett nytt Villkor för stöd ska 

föreningen, vanligtvis ordföranden i föreningen, samt 

Stödansvarig hos Stiftelsen underteckna dokumentet. I 

doku mentet finns bland annat uppgifter om vilket belopp 

som gäller för stödet och vad som förväntas av föreningen. 

Efter att dokumen tet undertecknats går det att finna under 

föreningens profil i ansökningssystemet.

VÄRDERINGAR Föreningar som erhåller stöd från Stiftelsen har 

gemensamma värderingar med avseende på viktiga frågor 

kring utanförskap, toppning i tidiga år med mera. Stiftelsens 

logotype på matchstället är en bekräftelse på att föreningen 

anslutit sig till dessa gemensamma värderingar.  Läs mer i 

dokumentet Värderingar och stödkriterier. 

YTTERLIGARE STÖD Stiftelsen utbetalar ej extra stöd till andra aktiviteter 

eller till anläggningar av olika typer såsom exempelvis 

konstgräsplaner.
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Stödpolicy
Syfte 

Stiftelsen Dunross & Co (nedan kallad Stiftelsen) bildades i slutet av 2012 med syftet att 

genom stöd skapa en meningsfull och utvecklande tillvaro för barn och ungdomar. Många 

unga människor har svårt att hitta sin plats i samhället. Genom att bidra till en meningsfylld 

fritid vill vi skapa ett mer inkluderande och dynamiskt samhälle där fler människor hittar sin 

naturliga plats. 

Inriktning 

Ideella föreningar och organisationer gör ett fantastiskt arbete i dagens samhälle, men 

skulle förmodligen tjäna på en bättre organisation och strategisk riktning. Genom att bidra 

med till exempel medel till ledarutbildning och kompetensutveckling, samt ställa krav kring 

värderingar med mera kan vi hjälpa föreningarna att bli ännu bättre. Det kommer att kunna 

leda till att de kan ta emot fler ungdomar och hålla en högre kvalitet på sin verksamhet. Med 

kompetenta, dedikerade ledare kan föreningarna skapa mer inkluderande aktiviteter där alla 

typer av personligheter utvecklas och får komma till tals. 

Dunrossmodellen 

För att konkretisera vår inriktning har vi tagit fram Dunrossmodellen som symboliseras med 

nedanstående pil och spridningstavla: 
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1. Pilens skaft utgör de medel som Stiftelsen bidrar med. Av de medel som  kommer in 

i Stiftelsen ska så nära 100 procent som möjligt kunna komma ut till de projekt som 

vi satsar på. Här vill vi vara bäst i klassen och har  därför skapat ett uttryck som vid en 

första anblick kan verka invecklat men  egentligen är ganska enkelt. Målsättningen 

har vi benämnt Den avbräcksobefintliga ansatsen. Det betyder att målet är att alla 

medel som  Stiftelsen får in oavkortat – utan att kosta något på vägen – ska gå till  

det verkliga syftet: en meningsfylld tillvaro för barn och ungdomar.

2. Pilens spets symboliserar projekten som vi satsar på. De tillskjutna medlen ska 

ge så mycket effekt som möjligt. Det ska ske genom att projekten är fokuserade, 

effektiva och framförallt tydliga, eller ”mitt i prick” om du så vill. De ska också vara 

dynamiska, så att medlens mervärde kan  “multipliceras” genom de goda och ideella 



krafterna i föreningar och  organisationer. Det är det vi kallar Den dynamiska faktorn. 

För att få  tillgång till dessa medel ställer vi krav på föreningen eller organisationen 

och att de skriftligen återkopplar till Stiftelsen. 

3. Spridningstavlan symboliserar de organisationer och föreningar vi söker. Deras 

verksamheter ska vara så överensstämmande att stöden kan likformas och 

dupliceras. På så sätt kan uppföljning också ske på ett så effektivt sätt som möjligt 

i enlighet med punkt 1 ovan. På det sättet tror vi att de satsade medlen kan ge ett 

bra genomslag och spridning. Vi kallar det Den duplicerbara modellen. 

Mervärde 

Det är viktigt att den stödsökande föreningen eller organisationen inte ersätter annat stöd 

med stöd från Stiftelsen eftersom då inget mervärde skapas. Stiftelsen vill inte skapa ett 

förhållande till stödmottagaren där denne blir beroende av Stiftelsen för sin verksamhet. 

Det är därför viktigt att stödmottagaren fortsätter med sina andra intäktsskapande insatser, 

såsom bidrag, sponsring, medlemsavgifter och samhälleliga aktivitetsstöd med mera. En 

stödmottagare premieras därför om denne ökar andelen andra intäktsinsatser efter det att 

man erhållit stöd från Stiftelsen. Går det åt andra hållet och andra intäktsinsatser minskar 

så riskerar dessvärre föreningen eller organisationen att förlora sitt stöd från Stiftelsen. På 

så sätt vill vi skapa en katalysatoreffekt till förbättringar istället för en källa till beroende. 

Värderingar 

Den ideella förening eller organisation som söker medel från Stiftelsen ska uppfylla följande 

värderingar: 

• Ingen form av så kallad toppning ska ske i barnidrott till och med tolv år. Med toppning 

avses i detta fall att ge barn förtur till match och cupspel baserat på kompetens.

• I äldre åldersklasser kan uttagning baserat på träning och kompetens ske förutsatt att 

alla bedöms utifrån samma grund och aldrig döms bort på förhand.

• Föreningen ska aktivt arbeta för att behandla alla individer lika och ge dem  

förutsättningar och möjlighet att utvecklas utifrån den egna kompetensen.

• Ledare i Föreningen ska uppträda som föredöme och ge ungdomarna en  positiv 

utbildning.

• Föräldrar med barn i Föreningen ska uppträda som föredöme i samband med träning 

och match.

• Spelare i Föreningen ska uppträda sportsmannamässigt på och vid sidan av planen.

• Föreningen ska motarbeta all form av mobbning, sexism och rasism.
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• Föreningen ska följa Riksidrottsförbundets regler mot sexuella övegrepp.

• Ingen form av användande av otillåtna prestationshöjande medel ska förekomma inom 

Föreningens lag.

• Föreningen ska ha en barn och ungdomspolicy som årligen presenteras för Föreningens 

ledare.

Uppföljning och redovisning 

Stödmottagaren ska en gång per år redovisa sin verksamhet till Stiftelsen; här ska de  

presentera hur de har uppnått uppställda mål, medlemsutveckling, utveckling av andelen 

tjejer respektive killar i verksamheten med mera. När det gäller rena nyckeltal ska dessa också  

av mottagaren uppdateras varje år med det nya årets aktuella tal. Uppdateringen sker digitalt  

i av Stiftelsen angivet system.

Stiftelsen följer upp utvecklingen i varje klubb, därför är det viktigt att stödmottagaren i ovan  

beskrivna rapport kan redovisa hur medlen använts. 

Som en del i den av Stiftelsen angivna mervärdeseffekten måste också en stödmottagare 

kunna redovisa andelen andra intäktsinsatser, såsom andra bidrag, sponsring, medlems

avgifter, samhälleliga aktivitetsstöd med mera, i förhållande till Stiftelsens stöd. Detta är en  

parameter som Stiftelsen noga följer för att kunna godkänna ansökningar om ökat stöd (om 

Stiftelsens stöd som andel minskar), men också begränsa framtida stöd (om Stiftelsens 

stöd som andel ökar). 

Punktligheten och noggrannheten från stödmottagaren i ovan redovisning är också något som  

kan komma att påverka framtida stödinsatser. 

Stiftelsen Dunross & Co | Box 53187  400 15 Göteborg  031743 33 00  info@stiftelsendunross.se | stiftelsendunross.se



Därför barn och ungdomsidrott!
Ibland får Stiftelsen Dunross & Co frågan varför vi gör detta? Och varför är det viktigt att 

satsa på just ungdomar? Svaret är att Stiftelsen vill att barn och ungdomar skall uppleva 

idrott som något roligt, som stärker dem som individer, men som också hjälper dem att bli 

goda lagkamrater. Vi tror också att följdeffekten av detta och bara det faktum att man rör 

sig mer kan leda till dellösningar på viktiga samhälleliga problem.

För det första skall nämnas att Stiftelsen Dunross är helt oberoende politiskt och det 

finns därför inget ideologiskt bakom vår satsning på lag. För oss handlar det om både ett 

individualistiskt och kollektivistiskt tänk. Lagidrott kan nämligen få ungdomar att som 

individer röra sig mer, samtidigt som de som del i ett lag kan lära sig att bättre interagera 

och samarbeta.

Detta leder till tre positiva effekter, som är viktiga ur ett samhälleligt perspektiv:

1. Inkludering

Genom att lära sig samarbeta, vilket man måste i alla lagidrotter, kan vi se att man 

skolas till att bli mer förstående och samarbetsvilliga som personer, vilket har stor 

betydelse för demokratin och ett inkluderande samhälle. Dunrossmodellens begäran 

om implementering av våra värderingar, i kombination med att vi ställer krav på ansvar 

gentemot föreningarna, skapar verktyg som gör att man på ett mer kostnadseffektivt 

sätt kan göra mer nytta.

2. Välmående

Genom att röra sig ökar fokus, kreativitet och välmående hos en individ något alldeles 

oerhört. De olika hormonsystem vi har stimuleras av att vi rör oss, vilket medför bättre 

skolresultat och ett på sikt fylligare och meningsfullare liv. På detta sätt kan man alltså 

som individ få ut mer av sitt liv, vilket vi tycker är viktigt.

3. Hjärnstark

Träning och rörelse minskar också några av våra viktigaste sjukdomsutmaningar, 

nämligen både fysisk och psykisk ohälsa. Det gäller särskilt för barn och ungdomar. Här 

är forskningen entydig; genom träning och rörelse motverkas psykisk ohälsa som till 

exempel depressioner och övervikt.

Det är alltså detta som driver oss i Stiftelsen Dunross & Co. Vi vet att de krafter som gör 

jobbet finns hos dem som engagerar sig inom idrottssverige, till exempel som lagledare, 

funktionärer och föräldrar. Dessa personer är för oss de stora hjältarna.

Vi tror att vi kan göra särskild nytta, inte bara genom ekonomiska tillskott. Vi tror också att vi 

genom att ställa krav på föreningarna, och samtidigt ge dem verktyg för att kunna utveck  la 

sin verksamhet, skapar extra mervärde för barn och ungdomsverksamhet
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