Årskrönika 2019

Mervärde
Gemensamma värderingar
Fair play

1

2

Innehåll
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET............................................................................................... 4
SAMMANFATTNING 2019............................................................................................................. 5
INFÖR 2020............................................................................................................................... 5
STIFTELSENS AMBITION.. ............................................................................................................ 5
ORDFÖRANDE HAR ORDET. . ......................................................................................................... 6
STÖDANSVARIG HAR ORDET........................................................................................................ 7
STIFTELSEN DUNROSS-FAMILJEN................................................................................................. 8
ZAMBIA.................................................................................................................................... 9
BARNKONVENTIONEN. . ............................................................................................................... 9
DUNROSSDAGEN....................................................................................................................... 10
DUNROSSMODELLEN . . ............................................................................................................... 12
VILL DU VETA MER?. . ................................................................................................................. 12
ST YRELSEN.............................................................................................................................. 12

3

Viktiga händelser under året
Besök i Zambia
•
Uppföljningsmöte och återkoppling med samtliga föreningar
•
Nytt upplägg på Dunrossdagen
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Sammanfattning 2019

som normalt sett finns angivna i en förenings resultatrapport.

Inför föregående år betonade vi för samtliga våra föreningar vikten

vi skall få in mer exakt data.

Målsättningen är att det skall vara lätt att fylla i rätt, samtidigt som

av att rätt nyckeltal lämnas in och även att dessa nyckeltal samt

Under 2020 kommer Stiftelsen även att jobba igenom sina krav och

de möten Stiftelsen håller med föreningarna för att få insyn i

riktlinjer och eventuellt göra justeringar och anpassningar utifrån

verksamheten ligger till grund när beslut om storlek på stöd skall

den idrott vi har i Sverige idag. Mycket av det som finns i våra krav

fattas. Under mötet med föreningarna tittar Stiftelsen närmare på

och riktlinjer är fortfarande aktuellt och samtidigt finns det alltid ett

organisationen, administrationen, ledarsituationen, föräldraenga-

behov av att se över och uppdatera befintlig policys och dokument.

gemang och policys i föreningen. Vidare diskuteras även eventuella

Stiftelsens ambition

incidenter som skett under året och hur dessa har hanterats. Syftet
med nyckeltalen och uppföljningsmötena är att ge Stiftelsen en så
bra bild som möjligt över var föreningen befinner sig just nu, vilka

Inte sällan får vi frågan varför vi gör det vi gör och vad vår Vision är.

möjligheter och utmaningar föreningen står inför. Efter att vi träffat

Bakgrunden till Stiftelsen är att vi vill vara med och stötta väl fung-

i stor sett samtliga föreningar och analyserat nyckeltal kan vi se att

erande organisationer och gem dem bättre möjligheter att skapa en

de allra flesta föreningar i Dunrossfamiljen har positiva trender vad

meningsfull och utvecklande tillvaro för barn- och ungdomar. Vi är

gäller verksamheten som helhet.

övertygade om att väl utbildade ledare som är verksamma i en fungerande organisation med tydliga mål och värderingar på ett markant

Inför 2020

sätt ökar möjligheterna att få barn att känna glädje i sitt idrottande
och glädje är grunden till att man fortsätter idrotta. Stiftelsen ser

Ett sätt för oss att kunna följa utvecklingen inom våra klubbar, såväl

dock inte endast till att utveckla barnen inom en viss idrott utan

enskilt som i ett större sammanhang, är genom att föreningarna

ser minst det lika viktig att idrotten fostrar barn och ungdomar att

lämnar in nyckeltal. När vi har granskat tidigare års inlämnade nyck-

förstå demokrati och även att skapa en livslång kärlek till idrotten,

eltal har vi insett att det funnits otydlighet kring vad som innefattas

något som i det långa loppet skapar fler välmående medborgare i

i de olika nyckeltalen, vilket resulterat i att de siffror som lämnats

Sverige. Vår ambition är att understödja föreningar som arbetar för

in skilt sig åt mellan olika föreningar, vilket i sin tur gjort det svårt

att ha med så många barn som möjligt, så länge som möjligt i en så

för oss att jämföra olika föreningar med varandra. Inför 2020 har vi

bra miljö som möjligt.

jobbat fram nya nyckeltal som baseras på utgift- och intäktsposter
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Ordförande har ordet
För mig har idrotten betytt allt, den har format mig och gett mig
många extra chanser i livet. För en del handlar det förstås om
att vinna, men för de allra flesta handlar det om kamratskap och
DET ÄR NI ELDSJÄL AR
SOM BYGGER OCH UTGÖR
FUNDAMENTET INOM
IDROTTEN.

gemenskap

och

att

utveckla

förmågan att kunna ta hänsyn och
umgås med andra. Att idrotten
också ger energi och glädje skapar
också ett både fysiskt och psykiskt

välbefinnande som ger en bra grund för att kunna gå vidare i
livet på ett positivt och optimistiskt sätt. Det är på det sättet
som ett inkluderande samhälle skapas. Härigenom får vi både
en väl fungerande demokrati och skapande människor samtidigt
som förståelse byggs upp mellan oss människor. Alla har vi våra
ryggsäckar att bära på…
STIFTELSEN OCH IDROTTS-SVERIGE I EN HÄRLIG
KOMBINATION
Vi har sedan länge insett att det är idrottsföreningarna som är det
stora dragloket för min ovan beskrivna vision för ett bättre samhälle.
Vi försöker dra vårt strå till stacken genom att inte bara ge ekonomiskt
stöd, utan också genom att vi ställer krav på ansvarstagande och
inkluderande värderingar hos föreningarna. Vi vill på det sättet ge
de goda krafterna extra bränsle och vi tror samtidigt att vi därmed
skapar både verktyg och incitament till förbättringar för vad gäller till
exempel ordning och reda i föreningens skötsel och ekonomi. Även
vid konflikter blir faktiskt vårt stöd ett medel för att få föreningarna
att se och lösa dessa själva, så snabbt och bra som möjligt. Att

Leif Nilsson

Stiftelsens logga står på matchtröjorna är för oss en viktig garanti
för att föreningarna också utåt och på allvar, på och invid plan, står

är det tyvärr så att många viktiga, men inte direkt mätbara saker

för goda värderingar och fair play.

får stryka på foten och de mer långsiktiga effekterna blir dessvärre
tillfälligt mindre viktiga.

ATT UTBY TA ERFARENHETER MED VARANDRA ÄR
VIKTIGT

Därför är det ni eldsjälar som bygger och utgör fundamentet inom

Det är väldigt smart och effektivt att lära av varandra. Vad en förening

idrotten. Det är ni som aktiverar och engagerar er som är helt

gjort för att framgångsrikt lösa ett problem eller konflikt kan ju vara

avgörande för en god utveckling för vår nästa generation. Läget

oerhört intressant för en annan förening att känna till. Det är därför

är idag mycket allvarligt och det är nu det gäller. Ni är därför våra

vi skapat Dunrossdagen, där alla våra föreningar ges möjlighet att på

hjältar, vi kan dra vårt strå till stacken, men det stora arbetet gör ni.

ett trevligt och rationellt sätt få utbyta erfarenheter med varandra.

Fortsätt med det och känn er stolta över vad ni åstadkommer för vår

Här bjuder vi också på inspirerande föredrag om viktiga aspekter

gemensamma framtidsgeneration.

inom Idrotts-Sverige och här kan vi i olika arbetsgrupper diskutera

Göteborg april 2020

och lösa olika problem. Det gäller förstås hela tiden att vara ödmjuk,
vi har alla mycket att lära av varandra. För oss är Dunrossdagen
därför både unik och viktig.

Leif Nilsson

BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN ÄR VIKTIGARE ÄN

Ordförande

NÅGONSIN IDAG!
Med anledning av den just nu pågående Corona-epidemin, med
social distansering som konsekvens, vill jag i år särskilt poängtera
hur mycket ni inom Idrotts-Sverige betyder. När pengarna tryter
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Stödansvarig har ordet
Sveriges ideella krafter är något världsunikt inom idrotten. Vissa
uträkningar gör gällande att värdet av de ideella idrottstimmar som
cirka 800 000 idrottsledare i Sverige lägger ner varje år är värt runt
20 Miljarder kronor. Min personliga resa som idrottsledare började
2003 då jag tog mig an uppgiften att träna ett gäng pojkar födda
1997. Det blev en fantastisk resa där mycket blev rätt, en del blev fel
och mängder med lärdomar drogs. Idag har jag fortfarande hand om
en del av de där killarna födda 1997, men nu är de unga vuxna som
spelar a-lagsfotboll. Jag har också hand om ett lag med killar födda
2008, och mycket av den kunskap jag fick med mig på min första
resa gör att jag idag är en helt annan ledare, med en helt annan syn
på barnens idrottande och vad som är vettigt för barnen att lära sig
och när de skall lära sig det. Jag gör också mitt bästa för att genom
mitt sätt att agera dela med mig av mina erfarenheter till mina
tränarkollegor.
Det är också just i denna del jag tror att Sverige förlorar mycket
värdefull kunskap. Det är få förunnat att kunna orka/få möjlighet att
ATT SOM ST YRELSE I
EN IDEELL FÖRENING
TA SIG TID ATT
SKRIVA NED SINA
UPPGIFTER SPARAR
TID FÖR ALL A SOM
SK ALL TA ÖVER EFTER
DIG. DET FÄSTER
STIFTELSEN STOR
VIKT VID.

göra en andra resa som idrottsförälder.
Efter att man som förälder har följt
med sitt lag genom en i många stunder
härlig resa, blir det ofta ett abrupt slut,
eller för en del, en möjlighet att luta
sig tillbaka och känna en stolthet över
vad man åstadkommit. Många gånger
blir också sista matchen ett avsked
till idrotten och man får aldrig chansen

Jan Juhlin

eller orkar kanske inte, dela med sig av
sina erfarenheter. Sista matchen blir

tidigare given information till nya styrelsemedlemmar och även

ett farväl. Här finns en oerhörd kunskap som alla föreningar skulle

återupprepa vad Stiftelsen förväntar sig av föreningen med

må bra av att ta vara på. Försök skapa möjlighet att avtacka ledare

avseende på nyckeltal, resultatrapport och fakturering. Att som

som slutar och be dem dela med sig av sina erfarenheter.

styrelse, eller som ledare, i en ideell förening ta sig tid att skriva
ned sina uppgifter sparar tid för alla som skall ta över efter dig. Det

Just erfarenhetsutbytet, eller kontinuitetshanteringen om man

fäster Stiftelsen stor vikt vid.

så vill, är viktig på tränarsidan men den är än mer betydelsefull på
styrelsenivån. Många gånger finns det viss kontinuitet i styrelsen då

I övrigt har ju 2020 startat på ett, minst sagt, unikt sätt som kräver

det alltid finns någon från tidigare år som sitter kvar. I bästa fall finns

oerhört mycket av varje förening, men vi är övertygade om att ni

det också angivet vilka olika uppgifter som man förväntas utföra om

efter detta år kommer att kunna blicka framåt, skapa möjligheter

man uppbär en viss roll i styrelsen. Dessvärre saknas ofta en hel del

för barn och ungdomar att idrotta och därmed skapa en bättre

information om uppgifter som skall göras under ett år, och även info

framtid för Sverige.

när uppgifterna skall göras och av vem. Många föreningar förlitar
sig på att informationen skickas vidare via någon slags informell

Jan Juhlin

överlämning och risken blir då överhängande att uppgifter hamnar

Stödansvarig

mellan stolarna.
Från Stiftelsens sida har vi genom åren kunnat se effekterna av
bristfällig kontinuitetshantering. Ibland har det lett till uteblivet
stöd, ibland har det inneburit att nyckeltal lämnats in på nyårsafton
och inte sällan har bristen inneburit att Stiftelsen fått återupprepa
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Stiftelsen Dunross-familjen
Alingsås HK

Husqvarna FF

Kärra IBK

Särö IK

Alingsås KIK

Härryda HK

Kärra KIF

Särö Seahawks

Alvik Basket

Hässelby Hawks

Landvetter IS

Sävedalens IF

Askims IK

Hässelby SK FF

Landvetter Wings

Torslanda HK

Azalea BK

Högsbo Basketklubb

Lerums IS

Torslanda IK

Backa HK

Hönö IS

Lindome GIF

Tullinge Triangelpojkar

Backatorp IF

IBF Backadalen

Lindome IBK

Tungelsta IF

Bergums IF

IBF Älvstranden

Lindås Waves IBK

Tyresö FF

BK Heid

IBK Bergum

Lundby IF

Tyresö HK

BK Häcken

IBK Kungälv

Lunden ÖBK

Tölö IF

Bollebygds AFF Handboll

IF Mölndal Fotboll

Mossens BK

Utbynäs SK

Bollstanäs SK

IF Warta

Mölndal Bandy

Vallens IF

Dalen-KFF

IF Väster

Mölndals IBF

Vallentuna HK

Duvbo IK

IFK Björkö

Mölnlycke IF

Warberg IBF

Eken IBK

IFK Fjärås

Nacka Wallenstam IBK

Varla IBK

Ekerö IK

IFK Viksjö

Nol IK

Västerhaninge IF

Enskede IK

IFK Örby

Norsborgs IF

Västra Frölunda IF

Eriksbergs IF

IK Baltichov

Näsets SK

Ytterby IS

FBC Lerum

IK Kongahälla

Nödinge SK

Åkersberga BK

FBI Tullinge Innebandy

IK Nord

Onsala BK

Årsta AIK HF

Finlandia Pallo IF

IK Rössö

Onsala IBK

Åsa IF

Floda BoIF

IK Sävehof

Partille IBS

Älta IF Innebandy

FOC Farsta

IK Zenith

Qviding FIF

Älvsborg FF

Frölunda IBK

Ingarö IF

Reymersholms IK

Älvängens IK

Fässbergs IF

Jitex Mölndal BK

Romelanda UF

Ängby IF Fotboll

GF Kroppskultur

Jonsereds IF

Rågsveds IF

Ängby IF Innebandy

Grohed/Ljungskile

Järla IF FK

Sannadals SK

Öckerö IBK

GT Söder Handboll

KFUM Borås Basket

Sickla IF

Öckerö IF

Guldhedens IK

KFUM Central Basket

Sjövalla FK

Öjersjö IF

Gunnilse IS

KFUM Tyresö Basketbollklubb

SK Höjden

Önnereds HK

Hammarkullens Basketklubb

Kinna IF

Slottsskogen/Godhem IF

Örgryte IS FF

Hanvikens SK

Kista Sports Club KFUM

Solberga BK

Hemsjö IF

Kode IF

Spånga IS

Internationellt:

Hindås IBK

Knarrbacken FC

Stenkullen GoIK

Chiparamba

Hisingsbacka FC

Kullavik IF

Stenungsunds HK

Hjuviks AIK

Kungsladugårds BK

Stenungsunds IBK

Övrigt stöd:

HK Aranäs

Kungälvs HK

Stenungsunds IF

BTK Linné

Hovås Billdals IF

Kvarnby Basket Breddförening

Stuvsta IF

Våga va’ dig själv!!!

HP Warta

Kållered SK

Sundbybergs IK Fotboll

Lifvergren & Andersson

Huddinge Handboll

Kärra HF

Surte IS IBK
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Zambia
Stiftelsen Dunross har under lång tid stöttat Chiparamba Great
Eagles verksamhet i Zambia och under året har stödansvarig varit
i Zambia för att följa upp verksamheten. Verksamheten bedrivs i
Lusaka och de flesta barn som deltar i verksamheten bor i så kallade
compounds i Kalingalinga och Kabulonga. Barnen som deltar i verksamheten har oftast lång väg att gå till träningar och klubben har
ingen egen anläggning, utan träningar bedrivs under mycket dåliga
förutsättningar på sandiga och grusiga fält. Föreningen eftersträvar
att få många flickor att idrotta och har nått långt med detta mål.
Trots de dåliga förutsättningarna präglas verksamheten av stor
glädje bland barn- och ungdomar och Chiparamba har framgångsrikt fostrat många spelare som utvecklats som människor och
som fotbollsspelare. Nuvarande akademichef Boyd Mwila (tidigare
Örgryte IS och Djurgårdens IF) ser positivt på möjligheterna för verksamheten att förbättras och göra ännu större nytta.

Barnkonventionen
Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Exakt vad

de krav som barnkonventionen kräver. Stiftelsen stöd riktar sig till

detta kommer att få för effekt på svensk idrott är det nog ingen som

föreningar som har en sund barn- och ungdomsverksamhet och våra

vet men på det stora hela innebär det att klubbar inom alla idrotter

föreningar har mer eller mindre utförligt angivit hur de vill att man

behöver lägga större vikt på barnens rätt inom idrotten. Våra krav

agerar som ledare, som spelare och som förälder. Vi är övertygade

och riktlinjer grundar sig på de tankar som finns i idrotten vill och

om att våra föreningar kommer att verka för att fortsätta förstärka

även i FN:s barnkonvention och med det i baktanken är vi tämligen

och förbättra sin verksamhet.

övertygade om att våra föreningar redan kan pricka av många av
9

Dunrossdagen
TIDIGARE DUNROSSDAGAR

För tredje året i rad anordnades Dunrossdagen på Arken Spa i
Göteborg och på söndagen deltog 253 personer. Redan under
lördagen bjöds dock möjlighet att lyssna på Emma Green och Camilla

2018

Kallin som höll ett föredrag där vikten av glädjen i det man gör låg

Dunrossdagens hölls återigen på Hotell Arken Spa i Göteborg. Fokus

i fokus.

under dagen var Starka barn, där vi fick föreläsningar av Serena

Lördagen inleddes med att Stiftelsen berättade om vad som hänt

Mon De Vienne och Johan Örtendahl. Serena pratade om hur man

under året och om en del förändringar som kommer under 2020.

kan arbeta för att stärka barns självkänsla, medan John pratade om

Därefter höll Emma Fagerstrand ett mycket uppskattat föredrag

hur ledare kan stärka barns självförtroende. Under eftermiddagen

om FN:s barnkonvention som ju blir lag från med 1 januari 2020.

fick föreningarna själva möjlighet att arbeta med frågorna. Under

Föreningarna fick ta del av vad denna förändring kan komma att

lördagskvällen bjöds på föredrag av ärkeängeln Torbjörn Nilsson.

medföra för dem och även vad de bör tänka på för att säkerställa att

Betyg 4,68

verksamheten uppfyller de krav som ställs.

2017

Under eftermiddagen hade deltagarna möjlighet att välja bland 10

Dunrossdagen hölls på Arken Spa och temat för året var Effektivare

olika seminarier;
•

•

•

•

•

förening. Föreläsningar av eldsjälsföreningen Grytgöls IK samt Klas

Våga Va Dig Själv berättade om sin verksamhet som syftar till

Östberg ackompanjerade Michael Alphovs föreläsning, som sedan

att motverka utanförskap bland barn och ungdomar,

under eftermiddagen ledde till arbete i workshopformat. 200 delta-

Lifvergren och Andersson berättade om sina erfarenheter i ett

gande. Betyg 4,56.

drogmissbruk

2016

AIK Fotboll presenterade hur de arbetar med långsiktighet

First Hotell Billingehus i Skövde. Fokus för dagen var på

inom barn- och ungdomsidrott

”Föräldrasamverkan” och hur man som förening kan jobba för att på

Stenungsunds HK berättade om hur de med hjälp av projektet

ett positivt sätt inkludera föräldrar i verksamheten. Arbetet under

Grundstenen förändrat sin verksamhet

dagen leddes av Johan Fallby, och de cirka 180 närvarande representanterna samverkade under workshopliknande former. Betyg 4,57.

Henrik Pallin föreläste om sociala medier och hur idrottsfören-

2015

ingar bör arbeta med dessa
•

•

Högsbo Basket redogjorde för hur man gått ifrån att vara en

Stenungsbaden med tema talangbegreppet där Jesper Fundberg

splittrad förening till att bli drivande och till och med nå SM-final

föreläste om ”Talangutveckling eller talangavveckling” samt att
Kenth Hultström höll ett föredrag kring hans erfarenhet inom bredd-

BK Häcken redogjorde tillsammans med IF Warta om hur man

och elitidrott. Betyg 4,51.

kan kombinera bredd- och elit och hur samverkan mellan fören-

•

•

ingar kan optimeras.

2014

Sundbybergs IK Fotboll presenterade hur de arbetat för att

Öckerö med tema “Idrottsföreningar och sociala medier” och Enskede

effektivera sin administration och möjliggöra ett större fokus

berättade om sitt arbete för breddidrott i Stockholm.*

på barn- och ungdomars utveckling.

2013

Västerhaninge IF har arbetat med att implementera sin värde-

Stenungsbaden med tema ”Toppning och Nivåanpassning”. Marie

grund i föreningen och berättade hur de involverat såväl spelare

Clasgård berättade om Sportfronts olika utbildningspaket.*

som ledare i detta arbete.
•

2012

IFK Viksjö redogjorde för hur Svenska Fotbollförbundets projekt

Nya Ullevi där Arne Falkbäck berättade om Stiftelsen Våga va dig

Diplomerad Förening kan drivas och leda till en förbättras

själv. Per Lifvergren berättade också om sitt arbete kring missbruks

kvalitet i föreningen.

frågor och Hasse Carlsson föreläste om det positiva ledarskapet.*

Dunrossdagen som helhet fick 4,69 i betyg, vilket är det högsta

* Åren 2012-2014 genomfördes ingen enkät, därav inget betyg.

snittbetyget hittills. Dunrossdagen 2020 kommer att arrangeras
15/11, men plats är ännu ej bestämd.
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Dunrossmodellen
För att konkretisera vår inriktning har vi tagit fram Dunrossmodellen

”mitt i prick” om du så vill. De ska också vara dynamiska, så att

som symboliseras med nedanstående pil och spridningstavla:

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 med bland annat nyckeltal.
Spridningstavlan symboliserar de organisationer och föreningar vi
söker. Deras verksamheter ska vara sådana att stöden kan likformas
och dupliceras. På så sätt kan uppföljning också ske på ett så effektivt sätt som möjligt i enlighet med ovan. På det sättet tror vi att de

Pilens skaft utgör de medel som Stiftelsen bidrar med. Av de medel

satsade medlen kan ge ett bra genomslag och spridning. Vi kallar det

som kommer in i Stiftelsen ska så nära 100 procent som möjligt

Den duplicerbara modellen.

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

Vill du veta mer?

kan verka invecklat men egentligen är ganska enkelt. Målsättningen

På Stiftelsens webbsida, www.stiftelsendunross.se, kan du läsa mer

har vi benämnt Den avbräcksobefintliga ansatsen. Det betyder att

om vårt arbete, våra värderingar & stödkriterier och mycket annat.

målet är att alla medel som Stiftelsen får in oavkortat – utan att

Där kan du också finna vår stödpolicy i sin helhet.

kosta något på vägen – ska gå till det verkliga syftet: en meningsfylld tillvaro för barn och ungdomar.

Styrelsen

Pilens spets symboliserar projekten som vi satsar på. De tillskjutna

Ordförande Leif Nilsson (stående till vänster), Jörgen Persson

medlen ska ge så mycket effekt som möjligt. Det ska ske genom

(stående till höger), Tove Norfeldt (sittande till vänster) och Oskar

att projekten är fokuserade, effektiva och framförallt tydliga, eller

Norfeldt (sittande till höger).

12

Stiftelsen Dunross & Co
Kungstorget 14 - 411 10 Göteborg - info@stiftelsendunross.se
stiftelsendunross.se

