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Viktiga händelser under året

Beslut togs om geografisk spridning till Stockholmsområdet

•

13 nya föreningar (netto +7)

•

6 500 fler barn och ungdomar

•

Dunrossdagen belyste ”Talangutveckling eller talangavveckling” samt ett föredrag kring breddidrott/elitidrott 

•

Nytt ansökningssystem online

Fotboll

63 lag

Bandy

2 lag

Basket

3 lag

Handboll

14 lag

Innebandy

18 lag

Antal föreningar Stiftelsen stöder Antal barn och ungdomar

Antal lag per sport

30362

35801
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Den avbräcksobefintliga modellen

Kostnader

Sammanfattning 2015
Stiftelsen Dunross & Co har under året fortsatt sitt arbete med att 

stötta barn- och ungdomsidrotten. Det är med stor glädje vi kan 

välkomna 13 nya föreningar och 6 500 fler barn och ungdomar till 

oss. Detta gör att Stiftelsen nu totalt stöttar 95 föreningar och cirka  

55 000 barn och ungdomar.

De föreningar Stiftelsen väljer att stötta har ett starkt inre driv 

och arbetar kontinuerligt med värdegrundsfrågor där föreningens 

verksamhet syftar till att se alla barn och ungdomar och ge dem 

möjlighet att blomma i sin egen takt. Att skapa en livslång positiv 

relation till idrotten är föreningarnas ledstjärna. 

Stiftelsen följer kontinuerligt upp 

föreningarnas verksamhet där vikten av 

att stödet till föreningen blir ett faktiskt 

mervärde poängteras. Det är viktigt att 

föreningarna behåller, eller till och med 

ökar, befintliga intäkter. Från Stiftelsens 

sida läggs stor vikt vid att skapa än mer 

kraft åt och att vara en katalysator till den självgenererande goda 

kraft som redan finns i föreningarna.

För att kunna nå ut till så många som möjligt presenterar Stiftelsen 

sin verksamhet på ledarträffar ute hos föreningarna. Under 

ledarträffarna understryks, förutom mervärdet, betydelsen av 

ledarnas jobb och att Stiftelsens stödkriterier och värderingar främst 

syftar till att stärka föreningens redan befintliga policys.

Den avbräcksobefintliga ansatsen! 

Den avbräcksobefintliga ansatsen är central för Stiftelsen. Genom 

att hålla kostnaderna så låga som möjligt kan mer stöd lämnas till 

föreningarna. Under 2015 hade Stiftelsen kostnader på 138 Tsek 

och betalade ut stöd om totalt 4,3 Msek, innebärande att 96,8% av 

Stiftelsens utbetalningar under året gick till föreningarna.

Lunden ÖBK P03

“... ATT VARA EN 

KATALYSATOR 

TILL DEN SJÄLV-

GENERERANDE 

GODA KRAFT SOM 

REDAN FINNS I 

FÖRENINGARNA.”

I vissa föreningar ingår flera sporter
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Ordförande har ordet
Det har varit ett fantastiskt år för Stiftelsen Dunross med ytterligare 

stöd till ett ständigt ökande antal föreningar. Det är en särskild 

känsla att både se och veta att så många barn och ungdomar 

springer omkring med Stiftelsens emblem på magen och det fyller 

mig med mycket värme. Inte bara för den stolthet jag känner av att 

vara med och skänka bränsle till det fina och ideella arbete som jag 

vet sker i klubbarna. Det är nämligen också så att Stiftelsens emblem 

är en viktig del i Stiftelsens självgenererande tanke, genom att den 

symboliserar våra värderingar och tankar om fairness och glädje på 

plan. På det sättet blir emblemet också ett verktyg för föreningarna 

att ständigt ha sina och Stiftelsens värderingar närvarande. Detta 

är inte minst viktigt för spelare, ledare och föräldrar på och vid plan.

Idrotten har skänkt mig en stor glädje genom åren och den har 

även i affärslivet varit närvarande, inte minst genom de metaforer 

som man med idrottstermer kan använda för att beskriva olika 

situationer. Som elitidrottare vet jag dock också att det ibland kan 

vara en tung börda för många barn och ungdomar att bära, främst 

genom att den kan ge en känsla av tillkortakommanden och skapa 

en dålig självkänsla. Det är sådana tendenser som vi vill motverka i 

Stiftelsen, där vårt motto är att idrotten ska bli en kraft och glädje, 

som man kan ta med sig genom livet. Den ska bli ett positivt minne 

för livet och därigenom också vara en del i ett naturligt inkluderande 

samhälle.

Stiftelsen gör förstås en insats, men det är viktigt att komma ihåg 

att vi bara kan vara en liten del i arbetet. Det är ni i föreningarna 

som gör jobbet och jag vet att jag talar för hela styrelsen när jag 

avslutningsvis säger att vi med all ödmjukhet är mycket tacksamma 

för att få vara med er i föreningarna, om än bara som en liten kugge. 

Det skänker oss alla en stor mening och glädje i våra liv.

Leif Nilsson

“STIFTELSENS EMBLEM ÄR 

EN VIKTIG DEL I STIFTELSENS 

SJÄLVGENERERANDE TANKE, GENOM 

ATT DEN SYMBOLISERAR VÅRA 

VÄRDERINGAR OCH TANKAR OM 

FAIRNESS OCH GL ÄDJE PÅ PL AN.” 

Leif Nilsson

Stödansvarig har ordet
Det slår mig många gånger att mycket som skrivs om barn- och 

ungdomsidrott fokuserar på det negativa. Om de ledare och 

föräldrar som pressar barnen för hårt, som skäller på domarna och 

som tyckas ha sin sämsta dag på året varje dag det är match. När 

man lägger det fokuset är det lätt att glömma bort all fantastisk 

barn- och ungdomsidrott som bedrivs i Sverige. I de allra flesta fall 

ansvarar en ideell ledare för att barnen mår bra och på vägen lär sig 

idrottens styrkor och värme. Nyligen hade jag förmånen att vandra 

omkring bland mängder med lag på Näset Cup i Göteborg. Det är inte 

utan att man blir stolt över att se Stiftelsens emblem på så många 

föreningar och det är också med stor stolthet jag noterar att det i 

de allra flesta matcher handlar om en juste barnidrott som sker på 

barnens villkor.

Just viljan och ambitionen att bedriva barn- och ungdomsidrott 

utifrån barnens villkor är också något jag stöter på när jag är ute och 

träffar ledare i föreningar. Under året har jag varit och träffat närmare 

70 av våra föreningar på såväl ledarträffar som styrelsemöten och 

det är slående hur mantrat från föreningarna är att vi måste låta 

barnen idrotta utan att sätta resultatet i första hand. Att låta 

barnen leka och lära i en juste miljö är våra föreningars ledstjärnor. 

Så många som möjligt så länge som möjligt är ett mantra som förs 

över till ledare och föräldrar om och om igen.

Likväl händer oönskade händelser. Stiftelsen har under året infor-

merats om ett antal händelser som går stick i stäv med den idrott vi 

och våra föreningar eftersträvar. Det är därför skönt att konstatera 

att våra föreningar inte är sena att agera och försöka hantera en 

negativ situation på ett effektivt sätt genom att, många gånger, 

diskutera och repetera vad som gäller i föreningen.

Det är inte alltid lätt för en klubbstyrelse, som många gånger består 

av ideella personer, att få ut föreningens budskap till alla ledare och 

föräldrar men tillsammans kan vi jobba och sträva efter en juste 

barn- och ungdomsidrott.

Jan Juhlin

Jan Juhlin

“... VI MÅSTE L ÅTA BARNEN 

IDROTTA UTAN ATT SÄTTA 

RESULTATET I FÖRSTA HAND.”
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Dunrossdagen
Varje år arrangeras Dunrossdagen den tredje söndagen i november. 

Syftet med denna dag är att det ska vara en inspirationsdag där 

representanter från föreningarna får med sig många tankar och 

idéer. Dagen ska också vara ett tillfälle att bygga broar mellan 

föreningar och över idrottsgränserna.

Detta var den fjärde Dunrossdagen och hölls denna gång på 

Stenungsbaden. I stort sett alla föreningar var representerade och 

totalt deltog cirka 180 representanter för föreningar som samverkar 

med Stiftelsen. Fokus under dagen låg på diskussioner kring 

talangbegreppet.

Jesper Fundberg, Fil.dr. i etnologi. och lektor i Idrottsvetenskap, 

föreläste om “Talangutveckling eller talangavveckling” medan 

bandyns förre förbundskapten Kenth Hultström höll ett föredrag 

kring hans erfarenhet inom breddidrott och elitidrott. Stiftelsen 

Dunross presenterade under mötet också sina nya digitala verktyg. 

Den enkät som deltagarna fick svara på visar att Dunrossdagen 

är ett mycket viktigt och omtyckt inslag, där många deltagare ser 

vikten och möjligheten att bygga broar och att dela med sig och ta 

del av andra föreningars erfarenheter som centralt.

Tidigare Dunross-dagar

2014 på Öckerö med tema ”Idrottsföreningar och Sociala medier”. 

Enskede IK berättade om sitt arbete för breddidrott i Stockholm.

2013 på Stenungsbaden med tema ”Toppning och Nivåanpassning”. 

Marie Clasgård berättade om Sportfronts olika utbildningspaket.

2012 på Nya Ullevi där Arne Falkbäck berättade om Stiftelsen 

Våga va dig Själv, Per Lifvergren berättade om sitt arbete kring 

missbruksfrågor och Hasse Carlsson berättade om det positiva 

ledarskapet.

Några röster om Dunrossdagen

Härligt och viktigt att träffa andra föreningar.

•

Inspirerande och viktigt att få med sig verktyg från andra 

föreningar och föreläsare.

•

Superbra att knyta kontakter och utbyta erfarenheter med 

andra föreningar.

•

Det är en fantastisk gemenskap och man får en påminnelse om 

vad som är viktigt.

•

Engagemang och en tydlig signal att Dunross är mer än en 

sponsor.

•

Inspirerande att ta tag i de frågor som diskuteras. Ger nya idéer.

•

Det ger oss en påminnelse kring vår värdegrund och vad som 

kan förtydligas.

•

Bra arrangemang och engagemang.

•

Tid att tänka större och utanför det operativa.

•

Min första Dunrossdag. 5 toasters av 5.

•

Man får en boost att fortsätta jobba med ungdomar.

Kenth Hultström föreläser om talangutveckling eller talangavveckling Jan Juhlin talar bland annat om Stiftelsens värderingar
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Stiftelsen online
Den kanske största bakomliggande förändring som skedde under året 

var att Stiftelsens ansökningssystem digitaliserades. Istället för att 

hantera pappersansökningar sker nu alla ansökningar via Stiftelsens 

hemsida, vilket effektiviserar 

Stiftelsens hantering och uppföljning 

av ansökningar. Detta ligger också i 

linje med en av Stiftelsens viktigare 

policys om att i princip allt som 

tillförs Stiftelsen ska gå oavkortat till 

föreningarna. Föreningar har från och 

med 2015 möjlighet att uppdatera 

centrala uppgifter om föreningen direkt i systemet, vilket också det 

ökar kvalitén på Stiftelsens arbete totalt sett. 

Konflikthantering
Det är värt att notera att antalet personer som tar kontakt med 

Stiftelsen om olika frågor som rör Stiftelsens krav har ökat under 

2015. Allt fler känner till Stiftelsens arbete och är intresserade av 

att ställa frågor men även att rapportera in när de upplever att 

föreningar bryter mot de krav Stiftelsen ställer. Sett till antalet 

föreningar som stöds är antalet problem relativt få och de gånger 

problem uppstår har föreningarna visat bra vilja att själva ta sig an 

och lösa problemen. Det är för övrigt en av våra viktiga parametrar, 

förutom att klubben har en bra utvecklingstrend i antalet med-

lemmar, sponsringsintäkter med 

mera, att föreningen klarar av att lösa 

konflikter. Om en konflikt sålunda 

kommer oss till kännedom är det 

viktigt att man kan visa att man 

identifierat problemet och vidtagit 

åtgärder, så att konflikten därmed 

kan lösas. Att ha konflikter är i sig inte ovanligt, men det är förmågan 

att lösa dem själva, vi värdesätter.

Inför 2016
I takt med att Stiftelsens verksamhet vuxit, stärkts och förfinats 

tillsammans med våra föreningar har tanken funnits på att expandera 

verksamheten geografiskt till andra 

områden. Detta innebar att beslut 

togs om att från och med 2016 inleda 

samarbete även med föreningar i 

Stockholm. Dialog med föreningarna 

inleddes sålunda och från 2016 har 

samverkan inletts med femton 

idrottsföreningar i Stockholm. Redan 

nu finns ett fantastiskt driv och en vilja att stärka breddidrotten 

inom Stockholmsområdet och förhoppningen är att Stiftelsen ska 

kunna ge ytterligare skjuts till dessa föreningars verksamheter och 

arbete för en mer inkluderande barn- och ungdomsidrott.

Förutom de femton föreningarna i Stockholm fattades även beslut 

om att ta in ytterligare tio föreningar i Göteborg. Totalt kommer 

Stiftelsen att stödja och samverka med 125 föreningar inom bandy, 

basket, fotboll, handboll och innebandy under 2016.

Det känns också positivt att de större sportgrossisterna i Sverige 

såsom Stadium, Intersport och Team Sportia valt att hålla nere 

tryckkostnader när Stiftelsens emblem ska tryckas på matchtröjor. 

Även mindre aktörer som Sportgrossisten, Klubbhuset och Errea ger 

Stiftelsen ett lägre pris än vad som är brukligt.

Stiftelsen har fattat beslut om att 2016 främst ska vara ett 

konsoliderande år där samverkan med redan befintliga föreningar 

stärks ytterligare. Under 2015 betalades 4,3 miljoner ut i stöd till 

idrottsföreningar och Stiftelsen har behov av att regelbundet kunna 

säkerställa att vår uppföljning fungerar tillfredsställande och att 

stödet verkligen tillför det mervärde som avsetts innan ytterligare 

expansion av antalet föreningar kan ske.

Enskede och Hanvikens SK
 IK Sävehof

“ISTÄLLET FÖR ATT 

HANTERA PAPPERS-

ANSÖKNINGAR 

SKER NU ALL A 

ANSÖKNINGAR 

VIA STIFTELSENS 

HEMSIDA.”

“... ATT HA 

KONFLIKTER ÄR I SIG 

INTE OVANLIGT, MEN 

DET ÄR FÖRMÅGAN ATT 

LÖSA DEM SJÄLVA, VI 

VÄRDESÄTTER.”

“DETTA INNEBAR 

ATT BESLUT TOGS 

OM ATT FRÅN OCH 

MED 2016 INLEDA 

SAMARBETE ÄVEN 

MED FÖRENINGAR I 

STOCKHOLM.”
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Stiftelsen Dunross-familjen
Alingsås HK

Alingsås KIK

Azalea BK

Backa HK

Backatorps IF

Bergums IF

BK Heid

BK Häcken

BTK Linné

Chiparamba

Eriksberg IF

FBC Lerum

Finlandia Pallo

Frölunda IBK

Fässbergs IF

GF Kroppskultur

Groheds IF/Ljungskile SK

Gunnilse IS

Hemsjö IF

Hindås IBK

Hisingsbacka FC

Hjuviks AIK

HK Aranäs

Hovås Billdals IF

Högsbo Basket

Hönö IS

IBF Backadalen

IBF Älvstranden

IBF/IBK Göteborg

IF Mölndal Fotboll

IF Warta

IF Väster

IFK Björkö

IFK Örby

IK Baltichov

IK Nord

IK Sävehof

IK Zenith

Jitex BK Mölndal

Jonsereds IF

KFUM Borås Basket

Kinna IF

Kortedala IF

Kullaviks IF

Kungsladugårds BK

Kungälvs HK

Kvarnby Basket Breddförening

Kållereds SK

Kärra HF

Kärra IBK

Kärra KIF

Landvetter Wings

Lerkils IF

Lerums IS

Lindome GIF

Lindome IBK

Lindås Waves IBK

Lundby IF

Lunden ÖBK

Marstrands IBK

Mossens BK

Mölndal Bandy

Mölndals IBF

Mölnlycke IF

Nol IK

Näsets SK

Onsala BK

Onsala IBK

Onsala Pirates BBK

Partille IBS

Qviding FiF

Romelanda UF

SK Höjden

Sportlife IBK Kungälv

Stenkullens GoIK

Stenungsunds HK

Stenungsunds IBK

Stenungsunds IF

Surte IS IBK

Särö IK

Särö Seahawks

Sävedalens IF

Torslanda HK

Torslanda IK

Utbynäs SK

Vallens IF

Västra Frölunda IF

Ytterby IS

Åsa IF

Älvsborg FF

Öckerö IBK

Öckerö IF

Öjersjö IF

Önnereds HK

Örgryte IS

Övrigt stöd

Lifvergren & Andersson

Svenska Narkotikapolisföreningen

Stiftelsen Våga va dig själv

VAD VILL STIFTELSEN? Tanken är att vara en katalysator till och ge skjuts åt föreningarnas verksamhet, för att 

därigenom stödja den självgenererande goda kraft som finns i föreningarna. Att ge en 

”kickstart” och ytterligare bränsle till denna kraft är en av Stiftelsens viktiga grundpelare. Vi 

vill att så nära 100 procent som möjligt av Stiftelsens medel skall komma ut till de föreningar 

vi stöder. Det vi kallar den avbräcksobefintliga ansatsen.

VAD GÖR STIFTELSEN? Förutom att lämna stöd till idrottsföreningar arrangeras en årlig inspirationsdag för 

ledare – Dunrossdagen. Syftet med denna dag är att det ska vara en motivationsdag där 

representanter från föreningarna får med sig många tankar och idéer. Dagen ska vara ett 

tillfälle att bygga broar mellan föreningar och över idrottsgränserna.

VILKEN BETYELSE HAR LEVERANS AV 

NYCKELTAL?

Förutom de möten Stiftelsen har med föreningar så är det ett krav från Stiftelsens sida 

att föreningarna en gång per år skickar in nyckeltal gällande centrala delar i föreningens 

verksamhet. Nyckeltalen använder Stiftelsen sedan vid beslut om fortsatt stöd, där även 

fakta från möten och händelser relaterade till föreningen tas med.  Även här är nyckelorden 

för ökat stöd, en positiv trend och ett skapande av mervärde.

VAD MENAR STIFTELSEN MED 

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.

VARFÖR GÖR STIFTELSEN DETTA? Vårt motto är att idrotten ska bli en kraft och glädje, som man kan ta med sig genom 

livet. Idrotten är viktig för demokratins utveckling! Många unga har idag svårt att hitta sin 

plats i samhället. Stiftelsen vill genom att bidra till en meningsfylld fritid skapa ett mer 

inkluderande och dynamiskt samhälle där fler barn och ungdomar hittar sin naturliga plats.

VAD ÖNSKAR STIFTELSEN AV 

FÖRENINGEN?

Helt enkelt efterleva Stiftelsens stödkriterier & värderingar. Som ett kvitto på att föreningen 

anammat Stiftelsens stödkriterier och värderingar ska Stiftelsens emblem vara tryckt på 

föreningens matchställ.

HUR VILL STIFTELSEN PÅVERKA; Klubben?

Ingen toppning i barnidrott till och med 12 år. Deltagande i matcher och cuper ska i denna 

ålder baseras på träningsflit och utifrån grundtanken att alla ska vara med. Vidare måste 

föreningen ha en barn- och ungdomspolicy som årligen presenteras för föreningens ledare. 

Dessutom ska föreningen motarbeta all form av mobbing, sexism och rasism samt följa 

Riksidrottsförbundets regler mot sexuella övergrepp.

Barnen & ungdomarna?

Föreningen ska aktivt arbeta för att behandla alla individer lika, ge dem likartade för ut-

sättningar och möjlighet att utvecklas. Spelare i föreningen ska uppträda sportmannamässigt 

på och vid sidan av planen.

Tränarna?

Ledare och tränare ska vara föredöme och vinnlägga sig om att se barn och ungdomar utifrån 

deras behov och förutsättningar.

Föräldrarna?

Vi vill att föräldrar med barn i föreningen ska uppträda som föredömen i samband med 

träning och match.

Vad, hur, varför?

 IK Zenith
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Stenkullens GoIK

Stenungsunds HK

Stenungsunds IBK

Stenungsunds IF

Surte IS IBK

Särö IK

Särö Seahawks

Sävedalens IF

Torslanda HK

Torslanda IK

Utbynäs SK

Vallens IF

Västra Frölunda IF

Ytterby IS

Åsa IF

Älvsborg FF

Öckerö IBK

Öckerö IF

Öjersjö IF

Önnereds HK

Örgryte IS

Övrigt stöd

Lifvergren & Andersson

Svenska Narkotikapolisföreningen

Stiftelsen Våga va dig själv

VAD VILL STIFTELSEN? Tanken är att vara en katalysator till och ge skjuts åt föreningarnas verksamhet, för att 

därigenom stödja den självgenererande goda kraft som finns i föreningarna. Att ge en 

”kickstart” och ytterligare bränsle till denna kraft är en av Stiftelsens viktiga grundpelare. Vi 

vill att så nära 100 procent som möjligt av Stiftelsens medel skall komma ut till de föreningar 

vi stöder. Det vi kallar den avbräcksobefintliga ansatsen.

VAD GÖR STIFTELSEN? Förutom att lämna stöd till idrottsföreningar arrangeras en årlig inspirationsdag för 

ledare – Dunrossdagen. Syftet med denna dag är att det ska vara en motivationsdag där 

representanter från föreningarna får med sig många tankar och idéer. Dagen ska vara ett 

tillfälle att bygga broar mellan föreningar och över idrottsgränserna.

VILKEN BETYELSE HAR LEVERANS AV 

NYCKELTAL?

Förutom de möten Stiftelsen har med föreningar så är det ett krav från Stiftelsens sida 

att föreningarna en gång per år skickar in nyckeltal gällande centrala delar i föreningens 

verksamhet. Nyckeltalen använder Stiftelsen sedan vid beslut om fortsatt stöd, där även 

fakta från möten och händelser relaterade till föreningen tas med.  Även här är nyckelorden 

för ökat stöd, en positiv trend och ett skapande av mervärde.

VAD MENAR STIFTELSEN MED 

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.

VARFÖR GÖR STIFTELSEN DETTA? Vårt motto är att idrotten ska bli en kraft och glädje, som man kan ta med sig genom 

livet. Idrotten är viktig för demokratins utveckling! Många unga har idag svårt att hitta sin 

plats i samhället. Stiftelsen vill genom att bidra till en meningsfylld fritid skapa ett mer 

inkluderande och dynamiskt samhälle där fler barn och ungdomar hittar sin naturliga plats.

VAD ÖNSKAR STIFTELSEN AV 

FÖRENINGEN?

Helt enkelt efterleva Stiftelsens stödkriterier & värderingar. Som ett kvitto på att föreningen 

anammat Stiftelsens stödkriterier och värderingar ska Stiftelsens emblem vara tryckt på 

föreningens matchställ.

HUR VILL STIFTELSEN PÅVERKA; Klubben?

Ingen toppning i barnidrott till och med 12 år. Deltagande i matcher och cuper ska i denna 

ålder baseras på träningsflit och utifrån grundtanken att alla ska vara med. Vidare måste 

föreningen ha en barn- och ungdomspolicy som årligen presenteras för föreningens ledare. 

Dessutom ska föreningen motarbeta all form av mobbing, sexism och rasism samt följa 

Riksidrottsförbundets regler mot sexuella övergrepp.

Barnen & ungdomarna?

Föreningen ska aktivt arbeta för att behandla alla individer lika, ge dem likartade för ut-

sättningar och möjlighet att utvecklas. Spelare i föreningen ska uppträda sportmannamässigt 

på och vid sidan av planen.

Tränarna?

Ledare och tränare ska vara föredöme och vinnlägga sig om att se barn och ungdomar utifrån 

deras behov och förutsättningar.

Föräldrarna?

Vi vill att föräldrar med barn i föreningen ska uppträda som föredömen i samband med 

träning och match.

Vad, hur, varför?

 IK Zenith
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Dunrossmodellen 
För att konkretisera vår inriktning har vi tagit fram Dunrossmodellen 

som symboliseras med nedanstående pil och spridningstavla: 

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

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

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. 

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. 

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 ovan. 

På det sättet tror vi att de satsade medlen kan ge ett bra genomslag 

och spridning. Vi kallar det Den duplicerbara modellen.

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

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

Styrelsen
Ordförande Leif Nilsson, Sven Norfeldt, Jörgen Persson och Tove 

Norfeldt.

Mervärde

Gemensamma värderingar

Fair play

Styrelsen i Stiftelsen Dunross & Co 616
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