Motion nr 8
Avsändare: Västerås LK
Styrelsens yttrande över Traillöpning, ta fram en struktur som täcker hela landet och alla nivåer
Motionärernas förslag:
att årsmötet uppmanar förbundsstyrelsen att
1. Expandera KUL (kommittén för ultradistanslöpning) till att även innefatta traillöpning:
- Säkerställa att kompetens inom traillöpning finns representerat i kommittén
- Säkerställa att kommittén arbetar med trailfrågor.
2. Bekräfta att det finns en dedikerad landslagsledare för TRAIL (alla distanser).
3. Tillsätta en ny, minst 20 % tjänst på kansliet som är helt fokuserad på traillöpning. Tjänsten ska
hantera och lyfta trailfrågor såsom tävling, utbildning och information/kommunikation samt vara
huvudkontakt till trail-organisationen i Sverige och internationellt.

Förbundsstyrelsen föreslår:
att förbundsårsmötet anser motionen besvarad avseende att-sats ett och två, samt
att förbundsårsmötet avslår motionen avseende att-sats tre.

Förbundsstyrelsens utlåtande:
Trail är en viktig integrerad del i Svenska Friidrottsförbundets (SFIF) organisation. Förbundsstyrelsen
(FS) delar motionärens åsikt att SFIF aktivt måste verka för att utveckla strukturen för trail och anser
att trail är en viktig del av Svensk Friidrott. FS anser i enlighet med motionären att trail behöver
synliggöras i Svensk friidrott.
Att stärka löpningens position är en viktig del av Strategi 2025 och där är trail en naturlig del i att
bland annat bidra till folkhälsan. Det pågår ett arbete att se över löpningen, inklusive trail, inom SFIF.
I detta arbete är motionärens åsikter ett viktigt inspel.
Kommittén för ultradistanslöpning (KUL) är trots sitt namn ett råd, vilket innebär att det inte är ett
beslutande organ, utan det rådgör tillsammans med generalsekreteraren (GS). GS är ytterst ansvarig
för dessa beslut. Det pågår för närvarande ett arbete att se över och revidera alla råd och
kommittéer inom SFIF. Målet är att förenkla strukturen och skapa samstämmighet kring
benämningar samt regler/principer för kommittéer, råd, nämnder och arbetsgrupp för att förenkla
beslutsprocesser, öka involveringen samt tydliggöra befogenheter gentemot rörelsen Svensk
Friidrott.
Angående utnämnande av landslagsledare så är det förbundskaptenens uppdrag att utse en sådan
för alla aktuella landslagsuppdrag. För 2022 finns det sedan tidigare en utsedd landslagsledare som
är dedikerad för traillöpning.

När det gäller frågor kring ansvarsfördelningar samt anställningar på kansliet är det en fråga för GS,
vilken är den som är utsedd att leda och fördela arbetet. Dessa frågor är inget FS ska besluta om.
FS anser att det är viktigt att följa Strategi 2025 och uppmanar GS att arbeta vidare med motionärens
inspel.

