Motion nr 11

Avsändare: Johan Lundell, medlem i Upsala IF

Styrelsens yttrande över
Idrottens ideal

Motionärens förslag:
Att årsmötet beslutar att Sverige ska verka för en fullständig transparens i IAAF.
Att årsmötet ställer sig positivt till vad som i motionen anförts om sportsmanship.
Att årsmötet beslutar att Svenska Friidrottsförbundet ska se över möjligheterna att
tillsammans med – och finansierat av – medelstora eller stora bolag ta större
samhällsansvar för de utmaningar som Sverige står inför

Förbundsstyrelsen föreslår:
att förbundsårsmötet bifaller motionens samtliga att-satser.
Förbundsstyrelsens utlåtande:
Transparens och öppenhet
Den internationella friidrotten har som motionären anför stora problem med anledning av
att ett antal individer tidigare missbrukade sin ställning mycket grovt inom Internationella
Friidrottsförbundet (IAAF). Förbundsstyrelsen är helt övertygad om att det krävs ett stort
fokus på transparens och öppenhet för att den internationella friidrotten långsiktigt ska vara
fortsatt stark. De uppgifter som framkommit i de hittills presenterade WADA-rapporterna
(WADA=World Anti-Doping Agency) är något som förbundsstyrelsen ser mycket allvarligt på
och vi kommer noggrant att följa framtida utredningar som olika officiella organ kommer att
presentera. För Svenska Friidrottförbundets (SFIF) representanter är det självklart viktigt att
verka för transparens inom IAAF. Det gör vi genom att deltaga på kongresser, andra möten,
via informella kontakter och i de organ inom IAAF där vi har representation. Som ett av de
centrala momenten i den internationella handlingsplanen för 2016-2017 står att SFIF ska
verka för att IAAF och EAA (Europeiska Friidrottsförbundet) ska vara transparenta
organisationer som tillämpar högsta grad av Good Governance inom idrotten.
Etik, sportsmanship och fair play
Etik, sportsmanship och fair play är ord som både Svensk Friidrott och idrottsrörelsen i stort
värderar mycket högt. Vi som i olika roller verkar inom friidrotten nationellt och
internationellt måste alltid vara noggranna med att verksamheten ska präglas av en tydlig
etiskt kompass. Det är viktigt av direkta etiska skäl men även en absolut nödvändighet för
vår trovärdighet gentemot övriga samhället. Svensk Friidrotts arbete genomsyras redan idag

av en klar etisk inriktning.
Samarbetspartners med inriktning på samhällsansvar och CSR
För Svensk Friidrott är det viktigt att förknippas med samarbetspartners med sunda
värderingar. Under en lång tid präglades samarbeten mellan svensk idrott och företag, eller
andra organisationer, av företagens vilja att på olika sätt exponera sitt varumärke. Självklart
är det viktigt även idag men många företag vill gärna stödja vår folkrörelse genom att
erbjuda en överenskommelse om samarbete som innefattar olika initiativ och aktiviteter
som visar på den värdegrund som det aktuella företaget har. Detta hör ihop med företagens
fokus på att ta ett tydligt samhällansvar. Ofta i dessa sammanhang används beteckningen
CSR (Corporate Social Responsibilty) för att definiera denna form av samarbete.
Sammanfattning
Motionens andemening är något som förbundsstyrelsen helt ställer sig bakom. För att uppnå
de resultat som motionären önskar går det alltid att diskutera vägen för att nå dit. Därför har
vi i förbundsstyrelsens svar inriktat oss mer på de övergripande linjerna i motionen och
framförallt de konkreta att-satserna. Vi svarar inte på hela motionstexten. Men det är ingen
tvekan att de ämnen som tas upp är oerhört angelägna av etiska skäl och för friidrottens
trovärdighet på både lång och kort sikt. Det hade gått att anse alla tre att-satser besvarade
då vi redan arbetar med dessa saker men vi vill gärna tydligt visa på vår höga ambitionsnivå
genom att bifalla att-satserna. Vi vill dock noggrant påpeka att detta är ämnen som är viktiga
för friidrottsrörelsen i sin helhet, inte endast den nationella förbundsorganisationen.

