Motion nr 15

Avsändare: Johan Lundell, medlem i Upsala IF
Styrelsens yttrande över
Utökat samarbete med fler idrotter

Motionärens förslag:
Att årsmötet beslutar att Svenska Friidrottsförbundet ska ta fler initiativ till målstyrda
samarbeten med andra specialidrottsförbund.
Att årsmötet beslut att Svenska Friidrottsförbundet på försök ska ta fram ett specialgjort
material som hjälper klubbar att sträcka sig ut och kunna rekrytera medlemmar hos någon
eller några andra, stora idrotter.

Förbundsstyrelsen föreslår:
att förbundsårsmötet beslutar att avslå motionen.
Förbundsstyrelsens utlåtande:
Förbundsstyrelsen instämmer med motionären om att samarbete är ett utmärkt verktyg för
att utvecklas och att det därför är viktigt att vi vågar se utanför vår egen idrott. Detta är
något som vi ständigt bör bära med oss och vara öppna för. För ett fruktsamt samarbete är
det bland annat viktigt att det finns ett gemensamt intresse och att samtliga berörda parter
är beredda att bidra.
När det gäller samverkan med andra specialidrottsförbund finns Svenska Friidrottsförbundet
(SFIF) redan med i flera sammanhang där erfarenheter utbyts och där det är rimligt att tro
att än tätare samarbeten kan växa fram över tid.
SFIF har t ex idag representation i flera av Riksidrottsförbundets råd och kommittéer,
däribland digitaliseringsrådet, idrottsrådet och internationella rådet.
Vidare kommer SFIF också i kontakt med många andra specialidrottsförbund genom det
arbete som Sveriges Olympiska kommitté bedriver.
En annan typ av samarbete är SFIF:s kanslilokaler som delas med Svenska Simförbundet och
Svenska Orienteringsförbundet.
Inom anläggningsområdet har ett samarbete med Svenska Gymnastikförbundet etablerats
för att se över möjligheten att arbeta fram underlag för så kallade koncepthallar.
Under 2016 har dessutom SFIF:s ungdomsråd för avsikt att verka för ökad samverkan med

andra idrotters ungdomsråd.
Med hänsyn taget till ovanstående känns det inte som att ett beslut om fler målstyrda
samarbeten med andra specialidrottsförbund ska vara nödvändigt, det finns redan med i
vårt vardagliga arbete. Därutöver tror vi i många sammanhang att samarbete på lokal nivå är
det mest givande och att vi därför bör hitta vägar för att i än större utsträckning stimulera till
detta.
När det gäller rekrytering av medlemmar (och också för att behålla befintliga medlemmar) är
det viktigt att vi fokuserar på att skapa en så attraktiv verksamhet som möjligt för respektive
individ. För att stimulera föreningarna att utveckla sin verksamhet och därigenom göra den
mer anpassad till flera olika målgrupper och till individer med varierande ambitionsnivå
genomför vi redan idag flera olika insatser. Några exempel som kan nämnas är arbetet med
en mångfaldsplan, våra tränarutbildningar och genomförandet av olika föreningsprojekt,
som finansieras med hjälp av Idrottslyftsmedel.
Det föreningsutvecklingskoncept som vi kallar Föreningssmart och som testas i ett antal
föreningar under 2016 för att lanseras i full skala 2017 är också ett sätt att hjälpa
föreningarna att identifiera hur de kan bli ”fler och bättre”. I anslutning till detta arbete
kommer vi också att bygga upp en bank med olika verktyg, mallar och idéer varav några
kommer att handla om just rekrytering.
I Svenska Friidrottsförbundets verksamhetsplan för 2016 och 2017 har förbundsstyrelsen
också redan lagt in flera aktiviteter som bör kunna bidra till ökad rekrytering, däribland
följande:


Vi inleder ett samarbete med Svenska Skolidrottsförbundet med bland annat
”Skoljoggen”. Vi tar fram en plan för att få igång fler skoltävlingar för arenaidrott/
lag/ mångkamp.



Vi skapar tävlingskoncept för enkelt tävlande i grupp/individuellt för att öka antalet
tävlande barn/ungdomar på arena/inomhus samt utvecklar tävlingar som stimulerar
fler tonåringar att tävla.



Vi undersöker ”pojkprojekt” med tävlings- och träningsformer för att öka antalet
pojkar på ungdomssidan, med mål att kunna ”återrekrytera” från andra idrotter.



Vi tar fram ett handledningsmaterial för föreningar som vill genomföra fortbildning i
friidrott för idrottslärare i syfte att utveckla undervisningen i friidrott i kommunens
skolor och att rekrytera nya aktiva i 10–16-årsåldern till föreningen.

Om förbundsmötet godkänner förslaget till verksamhetsinriktning 2014-2020 innebär det
således att motionärens idé redan kan sägas vara införlivad i den verksamhet som ska
bedrivas de kommande åren.

