Förbundsstyrelsens förslag Nr 2

Sammanslagning av Svenska Friidrottsförbundet och Svenska Gång- och Vandrarförbundet
Förslag:
Förbundsstyrelsen (FS) föreslår:
att förbundsårsmötet beslutar att Svenska Friidrottsförbundet (SFIF) och Svenska Gång- och
Vandrarförbundet (SGVF) går samman till ett specialidrottsförbund med namnet Svenska
Friidrottsförbundet
att förbundsstyrelsen får i uppdrag att i steg ett, mer i detalj, kartlägga och planera för en
sammanslagning och i steg två verkställa sammanslagningen efter att erforderliga beslut fattats hos
SGVF.
att inriktningen och ambitionen är att sammanslagningen skall träda i kraft från 1 april 2023.

Bakgrund
Svenska Gång- och Vandrarförbundet (SGVF) bildades den 18 mars 1934, då under namnet Svenska
Gångförbundet och 1995 ändrades det till dagens namn. SGVF består organisatoriskt av 20
distriktsorganisationer (SDF) och 64 föreningar som tillsammans har ca 4000 medlemmar. Inom
verksamheten finns såväl ungdoms- och tävlingsverksamhet (deltagande i OS, VM, EM och NM) som
vandringar och motionsgång. SGVF anordnar utbildningar av såväl domare, vandringsledare,
ungdomsledare, tränare som funktionärer. Förbundets styrelse består idag av fyra män och tre
kvinnor. På kansliet finns idag en anställd förbundsutvecklare som arbetar heltid med utveckling av
verksamheten.
Redan 2010 fanns förslag på sammanslagning mellan SFIF och SGVF och en gedigen utredning
genomfördes av båda parter. 2012 lades ett styrelseförslag om sammanslagning fram på SFIFs
förbundsårsmöte. Efter votering fattades med relativt knapp marginal beslutet att inte gå samman.
Något som tros grunda sig i att det både inom styrelsen och inom rörelsen saknades samsyn.

Varför ska förbunden gå samman?
Förslaget om samgående grundar sig på ett antal punkter:
Internationell likriktning och fullständig grenrepresentation: Sverige är idag det enda land som inte
har grenen gång inkluderat i verksamheten. Under de senaste åren har flera årsmötesbeslut fattats
som syftar till att likrikta de svenska tävlingsreglerna och tävlingsprogrammen till de internationella.
Förslaget om samgående är ytterligare ett naturligt steg i detta, för att säkra att alla friidrottens
grenar får ett fullgott utvecklingsstöd.
Möjligheter till attraktion och tillväxt: Friidrottens Strategi 2025 tydliggör att Svensk Friidrott ska
utvecklas för att attrahera fler och att växa. Två av de strategiska utvecklingsområdena är att

utveckla nya tränings- och tävlingsformer. Där kan de befintliga strukturerna inom SGVF underlätta
denna utveckling och attrahera fler till friidrotten.
Kompletterande verksamhet kan nå fler: Gång- och vandring bedöms kunna attrahera en ny och
bredare målgrupp. För vissa individer är tröskeln hög att direkt ansluta sig till exempelvis en
löpargrupp och därför kan en gång- eller vandringsgrupp vara ett första steg. Vandringen kan även
bidra till att attrahera nya deltagare till den växande traillöpningen. Gång och vandring blir på det
sättet ett enkelt sätt att bredda friidrottens folkhälsobidrag.
RF välkomnar sammanslagningar: Riksidrottsförbundet (RF) poängterade vid Riksidrottsmötet 2019
att en större stabilitet och utvecklingskraft skulle skapas om SF blev större eller om enskilda SF gick
samman. RF framhöll att större SF behöver ta ansvar för att öppna upp och välkomna mindre SF att
inkluderas inom sin organisation. På så sätt kan fler föreningar rymmas inom idrottsrörelsen. Detta
innebär att det finns ett starkt stöd från RF i hela processen; från kartläggning till ett eventuellt
samgående, i form av personella resurser och ekonomiska medel.

Process för sammanslagning
För att en sammanslagning ska vara möjlig krävs följande beslut av de två organisationerna:
●
●
●

Beslut om samgående vid Förbundsårsmöte SFIF (26 mars 2022)
Beslut om samgående vid Förbundsårsmöte SGVF (23 april 2022)
Beslut om likvidering av SGVF vid förbundsårsmöte (februari 2023)

En sammanslagning kan alltså rent juridiskt träda i kraft först i april 2023. Rent praktiskt behöver
dock arbetet med samgåendet påbörjas så snart de båda förbunden är överens om att vilja gå
samman.
Denna praktiska process omfattar bland annat en kartläggning av vilka punkter sammanslagningen
ska omfatta. Utgångspunkten är att Gång- och vandrarföreningar framöver kommer att följa de av
SFIF upprättade ramar och stadgar. Till det behöver dock definieras och förtydligas kring frågor kring
exempelvis tävlingsregler, tävlingsmoment, arrangemang, administration och utbildning. Här finns
redan idag många format på plats inom SGVF. Detta görs av en tillsatt projektledare och arbetsgrupp
med representanter från båda förbund samt med stöd från RF. RF har också bekräftat att det finns
ekonomiskt stöd att få för genomförandet av detta arbete.
Erfarenheter från liknande sammanslagningar kan bland annat hämtas från SWE3 som bildades 2022
genom en sammanslagning av Svenska Amerikansk Fotbollförbundet och Svenska
Landhockeyförbundet.

