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Samtliga föreningar, distriktsförbund och
övriga som är involverade i Svensk Friidrott

Extra Nyhetsbrev från förbundsstyrelsen
Åtgärder med anledning av coronaviruset
Regeringens stödpaket på 500 miljoner kronor till idrotten
Det är en väldigt speciell situation som råder för tillfället och som på olika sätt påverkar oss alla. Det viktigaste
och allt överskuggande är förstås att vi i alla lägen skall agera för att begränsa smittspridningen. Som vi tidigare
informerat om förhåller vi oss till Folkhälsomyndighetens och Riksidrottsförbundets rekommendationer och de
nationella beslut som fattas utifrån dessa. Läs mer på samlingssidan, där vi fortlöpande uppdaterar vad som
händer och hur det påverkar oss inom friidrotten.
Från förbundsstyrelsens sida finns en stor respekt och förståelse för att denna situation har påverkat och
kommer att påverka föreningslivets olika verksamheter. Vår ambition är att Ni ska känna stöd och support i
såväl styrelsens som förbundskansliets arbete. Vi finns till för Er!
Nedan några punkter som vi i dagsläget vill trycka extra på;
Regeringens stödpaket på 500 miljoner till idrotten
Ordförande och Generalsekreterare medverkade i möte med Riksidrottsförbundet (RF) i fredags, tillsammans
med alla idrotter. Nedan ytterligare information om detta.
I sammanfattning;
 Den 12 mars fick alla idrotter i uppdrag att uppskatta inkomstbortfall för olika evenemang som var
planerade att genomföras under perioden 12 mars-30 april. För friidrotten räknade vi fram cirka 11
miljoner kronor och idrotten totalt landade på 500 miljoner kronor.
 I en separat skrivning till RF betonade vi samtidigt att det största bortfallet sker efter 1 maj, då de
stora motionsloppen och arenatävlingarna är igång på allvar.
 Resultatet låg till grund för det underlag som RF lämnade till kultur- och idrottsminister Amanda Lind
den 18 mars. Underlaget innehöll en uppskattning av intäktsbortfall på 500 miljoner på grund av
inställda evenemang under mars och april.
 Staten har nu avsatt och kommunicerat 500 miljoner kronor i akut stöd till idrottsrörelsen.
RF ansvarar för att fördela stödet.
Stödet kommer i första hand gå till föreningar som arrangerar evenemang men inte
begränsas till enbart inställda evenemang med över 500 deltagare.
 En referensgrupp har bildats och friidrotten har en plats i gruppen tillsammans med nio andra idrotter.
Gruppen kommer under denna vecka starta arbetet med att utforma principer för vad som ersätts och
hur stödet ska betalas ut.
 Det är ännu ej fastställt när pengarna kan betalas ut men troligtvis under andra halvan av april.
RF kommer framöver dessutom att arbeta med att ta fram underlag för:
 Kartläggning av ekonomiska konsekvenser för perioden mars – juni samt från mars till den tidpunkt då
risknivån åter är normal i Sverige och samtliga restriktioner är borttagna.
 Kartläggning av kommunala åtgärder som påverkar idrottsrörelsen.
 Modell för LOK-stödskompensation.
RF kommer också fortsätta dialogen med regeringen angående ytterligare stödpaket.

Svensk Friidrotts fortsatta arbete
Redan nu har ett antal olika stöd- och stimulansaktiviteter tagits fram och vi informerar också löpande om
dessa på friidrott.se. I tillägg till dessa kommer vi inom den närmaste tiden även arbeta med:
 Analys av de ekonomiska konsekvenserna för våra medlemsföreningar, på både lång och kort sikt.
 Underlag och lathundar som stöd för dialog med respektive kommun.
 Tävlingsutveckling: Bland annat utveckling av ”virtuella motionslopp”, alternativa tävlingsformer och
omarbetning av tävlingskalendern.
 Träningsutveckling: Utveckling och erfarenhetsutbyte kring träningsformer som passar de nya
villkoren.
 Kontakt och rådgivning: Kontinuerlig dialog med föreningar och arrangörer (båda långlopp och arena)
kring ställningstaganden, anpassningar och planering.
 Löpande uppföljning av styrelsen för möjliga åtgärder.
Avslutningsvis
I dagsläget kan vi inte ge mer information men vi kommer att hålla er underrättade i takt med att arbetet går
framåt internt och utifrån den nya information som delges från våra myndigheter. Vi önskar förstås att vi visste
vad som kommer att ske och när olika aktiviteter kan starta upp igen men i dagsläget är det omöjligt och vi
måste gemensamt förhålla oss till och stötta varandra i den ovissheten.
Vi har största respekt och förståelse för att det är en tuff situation för många och lovar att vi ska göra vårt bästa
för att minska de negativa effekterna för friidrotten. I kriser är ännu viktigare med samarbete och att vi står
enade.
Styrelsen och kansliet är tillgängliga för eventuella frågor och kommentarer som gör att vi bättre kan förstå
föreningarnas och distriktens behov och utmaningar, så att välgrundade beslut kan fattas.
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