Motion nr 1
Avsändare: Göteborgs Friidrottsförbund
Styrelsens yttrande över Inkludering av statistiktjänsten (R&S-systemet) i årsavgiften,
Motionärens förslag:
att årsmötet beslutar att föreningstjänsten Svensk Friidrotts resultat och statistikdatabas,
friidrottsstatistik.se, skall vara en del av de tjänster som ingår i årsavgiften och inte debiteras med
något separat abonnemang eller annan avgift.

Förbundsstyrelsen föreslår:
att förbundsårsmötet avslår motionen.

Förbundsstyrelsens utlåtande:
Precis som motionären skriver är resultat och statistik en viktig del av friidrotten för att kunna mäta,
jämföra och analysera vår sport i stort och smått. Därför skapades ett statistiksystem som lanserades
i juni 2020 på webbplatsen friidrottsstatistik.se. Den resultat- och statistikservice som tidigare fanns
på friidrott.se ersattes av ett kostnadsfritt abonnemang med allt data tillgängligt på den nya
webbplatsen.
Sedan lanseringen har innehållet för det kostnadsfria abonnemanget löpande förbättrats och utökats
vilket bl a innebär en snabbare uppdaterad statistik, mer omfattande resultatredovisning, tillgång till
biografier för alla som är topp-25 i seniorstatistiken innevarande och föregående år, veteran- och
castorama-statistik mm.
Nytt för 2022 är att SFIF finansierar utvecklingen för att kunna serva den nio nya distrikten i form av
de 15 främsta i varje standardgren för seniorer och de tio bästa för juniorer, ungdomar och
veteraner. Distrikten kan också köpa sin årsstatistik i sin helhet där priset är baserat på antal tävlande
föregående år. Arbetet med att lägga in de nya distriktsrekorden i systemet pågår med målet att de
ska kunna uppdateras automatiskt utifrån årsstatistiken. Detta är ett kostnadsfritt erbjudande till
distrikten.

Vill man ha tillgång till mer av allt – djupare bästalistor, utökad resultatservice, sökfunktion för
samlad info om mer än 35.000 friidrottare, resultatarkiv mm – så kan man köpa en
privatprenumeration. Som förening kan man köpa en föreningsprenumeration och få den egna
årsstatistiken för seniorer, juniorer, ungdomar och veteraner löpande uppdaterad på en egen sida. I
paketet ingår även ett resultatflöde och fem privatabonnemang till statistiksystemet i sin helhet.

Att utveckla friidrottsstatistik.se är ett ständigt pågående arbete i syfte att göra det till ett så bra
verktyg som möjligt för svensk friidrott. SFIF vill fortsätta att utveckla både betal- och gratistjänsten.
För det krävs en finansiering som SFIF bedömer det rimligt att dela med de mest intresserade och
största användarna. Alternativet – att inkludera kostnaden i årsavgiften – leder till att små föreningar

skulle få bära en oproportionerlig stor del av kostnaden.

