Återrapport
Djurgårdens IF Skolidrottsförening organisationsnummer 802528–1000
för räkenskapsåret 2021
Härmed återrapporterar föreningen rörande det bidrag på 1 500 000
(enmiljonfemhundratusen) kronor vilka Idrottsnämnden beviljade föreningen för
räkenskapsåret 2021.
År 2021 bjöd på fortsatta utmaningar i samband med Covid-19 pandemin och de
begränsningar det medförde. Under årets första sex månader var en skola i Stockholms stad
helt stängd för Skol IF verksamhet och den anställde på skolan var därmed permitterad
motsvarande procentsats. Mini-Camperna har helt pausats och i stället ersatts av utökad
Skol IF verksamhet.
Trots detta finns det flera positiva tendenser vi kan se i årets verksamhet. Vi har utökat
verksamheten till att omfatta totalt 18 skolor i Stockholms stad utgången december 2021. Vi
har en fortsatt jämn könsfördelning mellan pojkar och flickor. På helåret har vi i
Stockholmsstads skolor organiserat 7616 aktiviteter och haft 93 468 deltagartillfällen. Detta
handlar primärt om aktiviteter som sker före och efter skoldagen på skollov samt
studiedagar. De aktiviteter som sker under raster i skolan är därmed inte inräknande.
I april 2021 började vi efter samråd med Idrottsförvaltningen fråga nya medlemmar huruvida
de är medlemmar i en annan idrottsförening utöver Skol IF och bland de över 2000 nya
medlemmarna sedan dess anger 40% att de inte är medlem i en annan idrottsförening.
Vi har vidare för elever i årskurs 5–9 startat en särskild Ledarskapsakademi för unga ledare
och en Styrelseakademi. Dessa har vardera ca. 30 deltagare vilka träffats på helger för att
utvecklas och lära sig mer om idrottsligt ledarskap och styrelsearbete inom
idrottsföreningar. Höstlovet bjöd på fotbollsturnering på Tele2 Arena för högstadielag samt
Kendo-camper på Mälarhöjdens skola.
De populäraste aktiviteterna i verksamheten varierar stort mellan skolorna men generellt
kan sägas att kullekar, hinderbanor, dans, fotboll och skridskoåkning (ej ishockey) varit de
populäraste aktiviteterna.
Utifrån detta menar vi att vi har en hög måluppfyllelse både gällande det specifika målet att
fysiskt aktivera flera men även när det kommer till mer specifika mål gällande variation,
jämlikhet, inkludering och att nå tidigare inaktiva målgrupper.
Med detta sagt så hänvisar vi till bifogad Exel-fil för mer detaljerade verksamhetsdata samt
återkommer med bokslut efter årsskiftet.
För föreningens räkning
Staffan Holmberg
Verksamhetschef
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