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Åsa Bringsén

Syftet var att presentera en övergripande beskrivning av de
olika delprojekten i FMI. Beskrivningar av de deltagande
regionala delprojekten inhämtades från befintlig
dokumentation, som samlades in i anslutning till att
föreningarna ansökte om medel för att delta i projektet FMI.
Resultatet bearbetades med fokus på att ge en övergripande
sammanfattande beskrivning av de olika delprojekten.

Antal projekt och föreningar, fördelning av resurser samt
projektens längd
Framtidens motionsidrott bestod av 34 delprojekt fördelat på
35 föreningar (ett projekt genomfördes dock inte). Projekten
tilldelades 519 040 kr totalt och tilldelad summa/projekt var i
genomsnitt 15 265 kr, med variation från 2 000 kr till 80 000
kr. I Bleking och Halland deltog 5 föreningar med 5 projekt/distrikt. I Skåne deltog nio föreningar med nio projekt och i Småland beviljades medel till 15 projekt fördelat på 16 föreningar
(en förening med 2 projekt, tre föreningar med ett gemensamt
projekt och ett projekt genomfördes ej).
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Tabell 1. FMI i siffror. Uppgifterna är hämtade från föreningarnas ansökningar om projektmedel.

Projektens längd varierade från 1 dag till ca 9,5 månader. Det
var en förhållande jämn spridning av projektens längd med 12
projekt som planerades pågå i ca 2-3,5 månader, åtta delprojekt i ca 4-5,5 månader och nio projekt i ca 6-9,5 månader. Övriga projekt planerades pågå kortare tid än 2 månader.

Representerade föreningar/idrotter

Av de 35 deltagande föreningarna representerade 24 individuell idrott och resterande 11 lagidrott/bollsporter. Föreningar
inriktade på individuell idrott representerades av sex kampsportsföreningar, fem tennisföreningar, fyra gymnastik/parkour/konståkningsföreningar, tre friidrott/orienteringsföreningar, två rodd/kanotföreningar, två ridklubbar, en
cykelförening och en golfklubb. Lagidrott/bollsporter representerades av tre basketföreningar, två volleybollföreningar,
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två fotbollsföreningar, två handbollsföreningar, en innebandyförening och en rugbyförening. I Blekinge representerade alla
föreningarna individuell idrott och i Småland var tretton av
sexton föreningar individuella idrottsföreningar. Halland och
Skåne hade däremot en förhållandevis jämn fördelning mellan
individuella idrottsföreningar och lagidrottsföreningar/bollsporter.

Projektens inriktning utifrån beskrivning vid ansökningstillfället

Gemensamt för alla delprojekten var fokuseringen på att erbjuda organiserad idrottsverksamhet med fokus på motion. I
en del projekt användes begreppet tävlingsfri idrott, men förekomsten av tävling eller ej varierade i de deltagande projekten.
I en del projekt fanns inget tävlingsinslag alls medan det i
andra projekt kunde finnas tävlingsinslag inom ramen för den
träningsverksamhet som bedrevs. Det fanns också projekt där
deltagarna sporadiskt tävlade mot deltagare från andra verksamheter/föreningar, utanför specialidrottsförbundets organiserade tävlingsverksamhet. I flera projekt fanns det en rekryteringsidé, där deltagare i motionsverksamheten betraktades
som potentiella deltagare i eller ledare för den ordinarie idrottsverksamheten.

I de flesta deltagande föreningar innebar projektet att föreningens ordinarie idrottsverksamhet var utgångspunkten för motionsaktiviteterna. Det fanns dock en del projekt där föreningarna breddade sin verksamhet och erbjöd motionsaktiviteter
med svagare eller ingen koppling alls till den ordinarie verksamheten. I några av projekten fanns det ett ännu bredare perspektiv, där projektet till exempel kunde karaktäriseras av en
kombination av aktivitetsutbud och sociala arenor, med fokus
på lokalsamhället i stort. Andra projekt karaktäriserades av ett
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större helhetsperspektiv i förhållandet till specifik målgrupp
och aktiviteterna kunde kopplas till integrationsaspekter med
fokus på deltagare med till exempel invandrarbakgrund eller
funktionsnedsättning. Ett projekt skiljde sig från övriga då helhetsperspektivet i förhållande till specifik målgrupp karaktäriserades av samverkan och en kombination av fysiska, sociala
och intellektuella/kognitiva aktiviteter. I alla projekten fanns
barn och/eller ungdomar och/eller unga vuxna med som målgrupp för projekten. En del projekt vände sig dock till en större
målgrupp som då kunde inkludera ”alla”, familjer eller en specifik målgrupp oberoende av ålder.
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