Motion nr 2
Avsändare: Göteborgs Friidrottsförbund
Styrelsens yttrande över Motion: Att SFIF motionerar till SOK gällande att avskaffa SOK:s Topp åtta
kriterium
Motionärernas förslag:
att SFIF motionerar till SOK:s årsmöte att de avskaffar nuvarande Topp 8 kriterium gällande vilka
aktiva som får åka och låta alla som får möjlighet från IOK att åka.

Förbundsstyrelsen föreslår:
att motionen ska anses besvarad.
Förbundsstyrelsens utlåtande:
Stort tack för en relevant och viktig motion! Svenska Friidrottsförbundets ideologiska utgångspunkt
är att World Athletics (Internationella Friidrottsförbundet) regler ska gälla för uttagning till OS.
Självklart ska även den aktuella aktive utövaren vara i god form vid tiden för OS-tävlingarna.
Förbundsstyrelsen (FS) var tillsammans, med bland annat Svenska Konståkningsförbundet, beredda
att redan till årsmötet 2022 lägga fram ett skarpt förslag om förändrade uttagningsregler. Efter
kontakter med andra olympiska specialidrottsförbund (OSF) och ett antal digitala lunchmöten mellan
ordföranden i olika OSF så insåg FS att det var en stor risk för nederlag om vi redan till nästa årsmöte
går fram med ett skarpt förslag. Emellertid var många OSF inne på att det krävs en rejäl analys och
utvärdering av gällande uttagningskriterier och att ett förslag till eventuellt förändring kan vara klar
till årsmötet 2023. Som därmed kan appliceras inför OS i Paris år 2024. Vid ett digitalt möte den 7
december år 2021 mellan Sveriges Olympiska kommittés ledning, både styrelserepresentanter och
verksamhetschef, och OSF meddelades det att SOK:s styrelse kommer att föreslå årsmötet 2022 att
det genomförs en översyn av uttagningskriterierna. Emellertid valde Svenska Friidrottsförbundet att
tillsammans med sju andra OSF ändå lämna in en motion för att trycka på angelägna saker i ämnet
och om inriktningen för utredningen. Bland annat innefattar detta att vi anser att de internationella
kriterierna för de enskilda idrotterna redan är på en hög nivå, att det bör analyseras om nuvarande
uttagningskriterier är förenliga med utgångspunkterna för statens stöd till deltagande på OS samt att
de olympiska värderingarna snarare är inriktat på att uppmuntra olympiska drömmar än att släcka
dem. Nedan följer innehållet i den inlämnande motionen:
”Utred kriterierna för OS-uttagningar
Vi är flera specialidrottsförbund som genom egna analyser och även efter konsultation av experter i
våra egna idrotter ser det som angeläget att se över kriterierna för uttagningar till OS. Bakgrunden är
att Sverige skiljer sig mot många andra länder där det är den enskilda idrottens internationella
uttagningskriterier som är styrande.
Det är vårt förslag att Sveriges Olympiska Kommitté tillsätter en utredningsgrupp i ämnet och att det
är ett tydligt deltagande från de olympiska specialidrottsförbunden i utredningsarbetet. Därför var

det mycket positivt att SOK på sitt digitala informationsmöte den 7 december i år meddelade att
styrelsen kommer att lägga fram ett förslag till årsmötet 2022 om en översyn av
uttagningskriterierna. Efter noggrant övervägande har vi emellertid beslutat oss för att ändå skriva
en motion för att framlägga viktiga aspekter om den kommande översynen.
Vi som undertecknar denna motion anser att utredningen ska få i uppdrag att lägga fram ett konkret
förslag i god tid före årsmötet 2023.
Det finns anledning att utvärdera hur topp-åtta kriterierna respektive framtidskriteriet fungerat.
Vidare är det viktigt att analysera hur andra länder hanterar uttagningskriterierna och utvärdera
deras system samt titta på olika aspekter om vad det skulle innebära om Sverige har principen att
följa de enskilda idrotternas internationella kriterier för uttagning. De internationella kriterierna
inom varje idrott är idag på en hög nivå.
I utredningen ska det beaktas olika perspektiv, idrottsliga, ekonomiska och politiska.
Sveriges deltagande i olympiska spel stöttas med statliga medel. Av lagen (1995:361) om
överlämnande av förvaltningsuppgifter till Sveriges Riksidrottsförbund och den kompletterande
förordningen (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet framgår syftet med detta statsbidrag
– som regeringen uppdragit åt Riksidrottsförbundet att i myndighets ställe fördela inom idrottsrörelsen, inklusive till Sveriges Olympiska Kommitté. Det formella riktlinjerna för statsstödet är viktigt
att beakta i analysen av rimliga uttagningsprinciper för deltagande på OS.
Sveriges Olympiska Kommitté citerar på sin hemsida Pierre de Coubertin och skriver om den
olympiska rörelsens mål: ”att bidra till att bygga en bättre värld genom idrott.” Då har vi inte råd att
släcka många individers och lags olympiska drömmar. Som ovan nämnts så bidrar staten med
ekonomiska medel för att möjliggöra deltagandet i olympiska spel och det är viktigt att SOK:s
målsättning om att bidra till en bättre värld rimmar med samhället syn på att möjliggöra för män och
kvinnor att kunna uppfylla sina olympiska drömmar.
Vi yrkar

att

Årsmötet beslutar att uppdra åt styrelsen för Sveriges Olympiska Kommitté (SOK):
att omgående tillsätta en utredningsgrupp för att utreda lämpliga kriterier för kommitténs OSuttagningar, och i vilken grupp specialidrottsförbunden ska vara tydligt representerade.
att utredningen ska beakta olika perspektiv såsom idrottsliga, ekonomiska och politiska inklusive
svenska idrottsrörelsens värdegrund, syfte och strategi och syftet med tilldelning av statsmedel till
idrottsrörelsen.
att utredningen ska redovisa sitt uppdrag i god tid inför årsmötet 2023.
Olympiska specialidrottsförbund, med respektive ordförande angiven, som står bakom motionen:
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Ordförande Svenska Skridsko- Kälk- och Rullidrottsförbundet
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