Motion till Svenska Friidrottsförbundets
Förbundsårsmöte 2016

Motion angående
Utvecklingsarbetet i Svensk Friidrott
Bakgrund
Svenska Friidrottsförbundets årsmöte 2014 beslöt om en ny Verksamhetsinriktning.
Den nya Verksamhetsinriktningen beskriver behovet av att utveckla arbetet med
föreningsutveckling, förnyelse för att öka antalet aktiva och andra aspekter av svensk
friidrott på temat 'fler och bättre'. Verksamhetsinriktningen var resultatet av ungefär
ett års arbete med många ledare i Svensk Friidrott i diskussioner och bearbetning av vår
framtid och önskad utveckling
Utvecklings- och förnyelsearbete kräver alltid stort engagemang och envist arbete. Inte
minst i ideella organisationer av vår typ. Hårt ideellt arbete i operativa och kortsiktigare
frågor skapar dock lätt situationer där det långsiktigt utvecklingsarbetet tenderar att
komma i andra hand. Över tid är det dock inte hållbart. Man måste tyvärr hitta sätt att
göra både och - både det kortsiktiga och det långsiktiga arbetet.
Vill man utveckla en rörelse av vår typ måste dessutom långsiktiga ambitioner och
förnyelsebehov hela tiden kommuniceras och människor involveras. Nya sätt att arbeta
och förbättringar måste hela tiden prövas och drivas, ett svårt och tidsödande arbete.
Men helt avgörande för framtiden.
Det har säkert hänt mer i arbetet ned Verksamhetsinriktningen än vad vi känner till.
Men baserat på vad vi ser händer och syns ute i föreningsvärlden känns det som om
arbetet med att förverkliga Verksamhetsinriktningen går sakta. Enligt vår bedömning är
risken att det går för sakta för att det ska lyckas.
Vi drar slutsatsen att utvecklings- och förnyelsearbetet måste lyftas, prioriteras och
drivas med mer kraft och resurser om vi ska ha möjlighet att förverkliga den
Verksamhetsinritning vi beslöt om 2014. Kanske är det helt orealistiskt att förvänta att
den 'vanliga operativa organisationen' ska driva även allt det långsiktiga
utvecklingsarbetet?
Förnyelsearbete kräver inte bara tid och resurser. Det kräver också övertygelse,
förnyelsevilja, drivkraft, ledarskap, kommunikation och mycket annat. Allt ska
visserligen inte göras av Förbundet centralt, men Förbundet måste leda, organisera och
se till att finansiering prioriteras för den långsiktiga utvecklingen. Det känns orealistiskt
att tro att det går att leda och driva allt detta arbete utan en dedikerad och central
resurs, om vi verkligen vill förverkliga den beslutade Verksamhetsinriktningen. De
Idrottslyftsmedel som Förbundet har tillgång till bör också tydligare kunna prioriteras
till just detta. Det är ju i princip det dom är till för.
Vi yrkar att årsmötet beslutar

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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