Motion nr 3
Avsändare: Ångermanlands FIF, Västerbottens FIF, Medelpads FIF, Norrbottens FIF och
Jämtland-Härjedalens FIF
Styrelsens yttrande över
Strategi för ökat medlemstal inom friidrotten
Motionärernas förslag:
Förbundsstyrelsen får i uppdrag att, under år 2016, utarbeta en strategi för att få in fler
löpare och arrangörer i friidrottsfamiljen.
Förbundsstyrelsen föreslår:
att förbundsårsmötet beslutar anse motionen besvarad.
Förbundsstyrelsens utlåtande:
Motionärernas förslag går i linje med det arbete som inletts inom ramen för Svenska Löpare
under 2015 och som kommer att utvecklas ytterligare och bli mera påtagligt under 2016.
Under våren 2015 lades formerna för arbetet i projektet, med rekrytering av en
projektledare, upprättande av en styrgrupp och framtagande av en projektplan.
Svenska Löpare har som målsättning att stärka friidrottens position inom löpningen – både
internt och externt. Projektet ska både bidra till att stärka och utveckla verksamheten i våra
föreningar och samtidigt tydliggöra och kommunicera all den fina verksamhet som finns för
löpare i hela landet. Projektet svarar därigenom även upp mot flera områden inom
Verksamhetsinriktningen – Fler och bättre. De delar som Svenska Löpare omfattar listas här i
korthet:
Stärka och utveckla rörelsen





Löpargruppsverksamheter – för löpare på olika nivåer
Ledare och tränare – omarbetade utbildningar samt möjlighet till certifiering
Kunskapsutbyte – seminarier och konferenser kring bland annat löpträning och
arrangörskap
Sverige på fötter: Aktiviteter särskilt riktade till målgrupper som idag inte är en del av
vår rörelse, exempelvis på grund av att man inte är fysiskt aktiv eller är ny i Sverige
och inte känner till vår verksamhet. Sverige på fötter omfattar riktade löpargrupper
och en gemensam manifestation.

Vägvalet att erbjuda en ”ny” medlemskapsform för löpare har varit en frågeställning inom
Svenska Löpare. Prioriteten att gå vidare med detta har dock sänkts något, då styrgruppen

anser att andra områden bör prioriteras först. Det kan dock komma att behandlas inom
ramen för den utredning som presenteras nedan.
Nå ut med all löpning inom friidrotten





Ny hemsida som samlar friidrottens löpning mot den breda allmänheten som är
intresserad av löpning – lopp, löpargrupper, löpläsning. Sidan lanserades den 17
februari 2016.
Symboler för att samla och skapa igenkänning: Godkänt lopp, Certifierade
löpledare/löptränare
Kontaktyta till omvärlden: Genom projektet sker en aktiv kontakt med bl.a. Friskis &
Svettis, andra idrottsförbund, andra förbund och offentliga aktörer, men även
kontakt med andra aktörer på marknaden kring löpning/träning/hälsa.

Utredning för framtiden
Vid förbundsstyrelsens möte den 19 januari 2016 beslutades att starta en utredning av
Svensk Friidrotts förhållningssätt till nya former av löpning – tränings- och tävlingsformer.
Detta mot den bakgrund som även är tydlig i motionen; att utvecklingen går snabbt och det
är viktigt att friidrotten inte hamnar på efterkälken. Arbetet med utredningen har inletts och
kommer att avslutas under hösten 2016. Under förbundsårsmötet 2016 ges närvarande
möjlighet att själva bidra till arbetet i en workshop.
Ytterligare kopplingar till Svenska Löpare
Med koppling till projektet finns också arbetet med SM-milen samt ett nytag för att se över
arbetet med kontrollmätning av banor.

