Motion nr 10

Avsändare: IFK Lidingö Friidrott
Styrelsens yttrande över
Utvecklingsarbetet i Svensk Friidrott

Motionärernas förslag:
1. Att uppdra till Förbundsstyrelsen att prioritera och driva implementeringen av den
beslutade Verksamhetsinriktningen enligt tydliga arbetsplaner och delmål, planer som
distrikt och föreningar regelbundet informeras om på ett övergripande sätt med början
september 2016.
2. Att styrelsen överväger om en separat projektledare/utvecklingschef behövs för att
säkerställa att planering, koordinering och uppföljning av utvecklingsarbetet görs i de olika
områden och mot de olika långsiktiga mål som sätts, med ansvar inför GS och styrelse,
men också med ansvar att löpande informera och engagera distrikt och föreningar.
3. Att uppdra till styrelsen att söka RF´s stöd för att de Idrottslyftsmedel som Svenska
Friidrottsförbundet disponerar i sin helhet kan prioriteras och allokeras till arbetet med att
förverkliga den beslutade Verksamhetsinriktningen – fler och bättre.
4. Att uppdra till styrelsen att regelbundet rapportera status i olika aktiviteter och
utvecklingsprojekt till distrikt och föreningar på ett samlat sätt minst varje halvår – t ex till
1 september och 1 februari.
5. Att uppdra till styrelsen att bjuda in distrikt och föreningar till information, dialog och
samverkan i utvecklingsarbetet, dels under våren och dels under hösten, t ex genom att
använda höstmötena till detta.
6. Att även föreningar, till egen kostnad om så behövs, bjuds in för att delta på
’Ordförandemötet’ i november där många av utvecklingsfrågorna rimligen är ett
huvudtema.

Förbundsstyrelsen föreslår:
att förbundsårsmötet beslutar att bifalla den fjärde att-satsen.
att förbundsårsmötet i övrigt anser motionen besvarad med hänvisning till
förbundsstyrelsens utlåtande.
Förbundsstyrelsens utlåtande:
Motionären lyfter ett antal viktiga aspekter för att Svensk Friidrott senast 2020 ska lyckas
uppnå det som uttrycks i den gemensamt beslutade verksamhetsinriktningen.

Verksamhetsinriktningen som är framarbetad och väl förankrad i Svensk Friidrott är
förbundsstyrelsens kompass och ligger till grund för de vägval som görs. För
förbundsstyrelsen är det viktigt att tillsammans med det centrala kansliet vara ett bra stöd
och på olika sätt stimulera distrikt och föreningar att aktivt arbeta med
verksamhetsinriktningens olika områden.
Verksamhetsinriktningen bryts för förbundets del ner i tvååriga verksamhetsplaner, som
årligen diskuteras på höstmöten samt ordförandekonferensen i november och därefter
beslutas på förbundsmötet. Dessa möten ger således rörelsen möjlighet att få information
samtidigt som utformningen av kommande verksamhet också kan påverkas.
Svensk Friidrotts verksamhetsinriktning överensstämmer väl med idrottsrörelsens
övergripande mål och därmed är det rimligt att anta att de Idrottslyftsmedel Svenska
Friidrottsförbundet (SFIF) tilldelas av Riksidrottsförbundet kan och bör användas för att
förverkliga delar av den beslutade verksamhetsinriktningen. Under 2016 är SFIF, liksom alla
övriga specialidrottsförbund, ombedda att genomföra ett kartläggnings- och analysarbete.
Det ska mynna ut i en utvecklingsplan som tydliggör hur SFIF ska nyttja sina Idrottslyftsmedel
2017 – 2019.
Redan under 2016 har SFIF fått möjlighet att nyttja en del av Idrottslyftets så kallade
föreningsstöd på ett annat sätt än tidigare. Detta för att kunna påbörja ett mer offensivt
föreningsutvecklingsarbete.
Ett led i det offensivare föreningsutvecklingsarbetet är ett nytt koncept kallat
”Föreningssmart”, som tar sin utgångspunkt i verksamhetsinriktningen. Genom detta arbete
vill SFIF hjälpa föreningarna med att identifiera sitt nuläge och också ge stöd för att
genomföra de insatser som krävs för att föreningen ska bli ”fler och bättre”. Konceptet, som
genomförs i nära samarbete med SISU Idrottsutbildarna, testas och utvecklas i ett antal
föreningar under 2016 och ska vara klart för lansering 2017.
SFIF har redan idag flera bra informationskanaler, främst hemsidan och det digitala
nyhetsbrevet. Där kan vi bli än bättre att förmedla det arbete som genomförs på såväl
central, regional som lokal nivå för att verksamhetsinriktningens mål ska uppfyllas. Då dessa
kanaler kontinuerligt fylls på med ny information från verksamhetens olika delar har vi
förståelse för att det kan vara svårt att få ett samlat grepp. För att tillmötesgå motionären
ser förbundsstyrelsen därför att det skulle vara lämpligt att två till fyra gånger per år
presentera en enklare förbundsrapport.
SFIF möter gärna distrikt och föreningar i olika sammanhang. Redan idag deltar i regel alltid
någon representant på distriktens höstmöten. Det känns viktigt att distrikten själva får
möjlighet att sätta agendan för sina höstmöten, men SFIF bidrar gärna med förslag och kan
också vara en aktiv part i planerings- och genomförandefasen. I detta arbete kan med fördel
också SISU Idrottsutbildarna involveras.
Vidare finns det andra sätt att involvera, samverka och föra dialog med föreningarna. I år har
vi t ex valt att i samband med att föreningen gör en Idrottslyftsansökan be om svar på ett

antal verksamhetsfrågor, som blir en viktig pusselbit i det kartläggnings- och analysarbete
som ska genomföras. Den årliga föreningsenkäten samt den nyligen genomförda
tränarenkäten är andra sätt att fånga upp fakta om och tankar från rörelsen.
För att nå så många föreningar som möjligt och även fler representanter från varje förening
känns det rimligare och mer effektivt att försöka utveckla höstmötena än att utvidga
ordförandekonferensen. Med vägledning av höstmötena bör de representanter som deltar
på ordförandekonferensen också på ett bra sätt kunna företräda föreningarna i sitt distrikt.
Som nämnts tidigare styr inte SFIF över agendan för distriktens höstmöten, men det bör
ligga i allas vårt intresse att dessa är utvecklingsinriktade och genomförs med vår
gemensamma verksamhetsinriktning som utgångspunkt.

