
Förbundsårsmöte 2020 

Online
12 september



Innehållsförteckning 

Röstlängd .................................................................................................................................. 3 

Föredragningslista .................................................................................................................... 4 

Styrelsens förslag ..................................................................................................................... 5 

Motioner och Förbundsstyrelsens yttrande över dessa ........................................................ 81 

Medlemsavgifter .................................................................................................................. 134 

Valberedningens förslag  ...................................................................................................... 136 

Valberedningens förslag angående arvodering ................................................................... 140 

CV:n ...................................................................................................................................... 142 

Föregående protokoll ........................................................................................................... 160 

Stadgar  ................................................................................................................................. 179 



Lokalt aktivitetsstöd per distrikt

Antal giltiga gruppaktiviteter (tidigare
kallat sammankomster) hösten 2018
Blekinge 990 7

Bohuslän-Dal 1 477 17,25

Dalarna 1 747 10,75

Gotland 185 2,75

Gästrikland 1 769 9

Göteborg 8 765 131,5

Halland 2 430 7

Hälsingland 916 6,5

Jämtland-Härjedalen 1 019 4,25

Medelpad 445 4

Norrbotten 1 306 5,25

Närke 3 217 20

Skåne 9 601 64

Småland 6 314 43

Stockholm 13 374 192,75

Södermanland 4 006 15,25

Uppland 3 708 39,5

Värmland 3 185 26,75

Västerbotten 1 210 14,75
Västergötland 3 406 13,5

Västmanland 3 279 11,25

Ångermanland 423 0,75

Östergötland 3 934

SM-poäng per distrikt

Samtliga SM, JSM, USM 2019

Blekinge
Bohuslän-Dal
Dalarna
Gotland
Gästrikland
Göteborg
Halland
Hälsingland
Jämtland-Härjedalen
Medelpad
Norrbotten
Närke
Skåne
Småland
Stockholm
Södermanland
Uppland
Värmland
Västerbotten
Västergötland
Västmanland
Ångermanland
Östergötland 14,5

Röstlängd för Svenska Friidrottsförbundets förbundsårsmöte 2020
Antal ombud per distrikt Grund-

röster Lokalt aktivitetsstöd SM-poäng
Blekinge 4 2 1 1
Bohuslän-Dal 4 2 1 1
Dalarna 4 2 1 1
Gotland 2 2 0 0
Gästrikland 4 2 1 1
Göteborg 16 2 5 9
Halland 4 2 1 1
Hälsingland 2 2 0 0
Jämtland-Härjedalen 3 2 1 0
Medelpad 2 2 0 0
Norrbotten 3 2 1 0
Närke 5 2 2 1
Skåne 12 2 6 4
Småland 9 2 4 3
Stockholm 23 2 8 13
Södermanland 5 2 2 1
Uppland 7 2 2 3
Värmland 6 2 2 2
Västerbotten 4 2 1 1
Västergötland 5 2 2 1
Västmanland 5 2 2 1
Ångermanland 2 2 0 0
Östergötland 5 2 2 1

136 46 45 45

Totalt
  Tilläggsröster

både inom- och utomhus
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FÖRBUNDSÅRSMÖTET 2020  
Föredragningslista vid förbundsårsmöte den 12 september 2020 

1. Årsmötet öppnas
2. Parentationer
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av mötesordförande
5. Val av mötessekreterare
6. Val av två personer, jämte ordförande, justera mötets protokoll
7. Val av rösträknare
8. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
9. Arbetsordning för mötet
10. Fastställande av föredragningslista för mötet
11. Behandling av:

a. Verksamhetsberättelse
b. Årsredovisning
c. Revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret
d. Lekmannarevisorernas berättelse

12. Fastställande av resultat- och balansräkning
13. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning
14. a. Verksamhetsplan 2020-2021

b. Information Strategi 2021-2025
15. Information 2020 års budget och prognos/inriktning för 2021 samt en långsiktig prognos för 2022-2023.
16. Valberedningen informerar – nominering
17. Behandling av förbundsstyrelsens förslag och inkomna motioner:

a. Verksamhetsinriktning

1) Styrelseförslag 1:  Ny regional organisation
2) Motion 1:  Föreslagen regional organisation, tidsplan
3) Styrelseförslag 2:  Höjning av års-, sanktions-, och övergångsavgifter.
4) Styrelseförslag 3:  Lekmannarevisor, uppdragsbeskrivning
5) Styrelseförslag 4: SDF-stadgar, uppdatering
6) Styrelseförslag 5: Ändring av startkommando
7) Styrelseförslag 6: SM-status 24-timmarslöpning
8) Styrelseförslag 7: SM-status Traillöpning
9) Styrelseförslag 8: SM-status 100 km för veteraner
10) Styrelseförslag 9: Införande av regelkonferens
11) Styrelseförslag 10: Verksamhetsinriktning 2021-2025, beslut
12) Styrelseförslag 11: Införande av förbundsårsmöte vartannat år
13) Styrelseförslag 12: Implementation av Paraidrott
14) Styrelseförslag 13: Ändring av stadgarna som en konsekvens av IAAF till WA
15) Styrelseförslag 14: Lekmannarevisorer, utökning till två ordinarie
16) Motion 2: Valberedningsarbetet, förstärkning
17) Motion 3: Stafett-SM, ökad status
18) Motion 4: Stafett-SM med regioner/distrikt
19) Motion 5: Stafett-SM, ändring av åldersregler
20) Motion 6: SM 10 km, byte av dag och plats
21) Motion 7: Mångkamps-SM inkluderas i Friidrotts-SM
22) Motion 8: Lag-SM, män och kvinnor tillsammans
23) Motion 9: Lag-SM, kvinnor 3000mh till 2000mh
24) Motion 10: Ändring av startregler för barn i regelboken
25) Motion 11: Mångkamp inomhus för 13-åringar, komplettering grenprogram
26) Motion 12: Dopingtest för alla mästerskapsrekord
27) Motion 13: Införande av förbundstidtagningsledare
28) Motion 14: Landslagsdräkter, särskiljande

18. Fastställande av medlemsavgift till SFIF  2021
19. a) Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år

b) Val av erforderligt antal övriga ledamöter för en tid av två år
c) Fyllnadsval av en övrig ledamot, för en tid av ett år
d) Val av två revisorer med personliga ersättare eller ett revisionsbolag, för en tid av ett år
e) Val av lekmannarevisor med suppleant, för en tid av ett år
f) Val av ordförande i valberedningen, för en tid av ett år
g) Val av fyra ledamöter till valberedningen, för en tid av ett år

20. Beslut om officiellt kungörelseorgan för SFIF (www.friidrott.se)
21. Förbundsårsmötets avslutande och avtackningar 4/194
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STYRELSENS FÖRSLAG 
Förbundsårsmötet 2020 

1. Ny regional organisation.

2. Förändring av årsavgifter.

3. Uppdragsbeskrivning lekmannarevisorer.

4. Ändring av stadgemall för SDF.

5. Ändring av startkommando.

6. SM-status för 24-timmarslöpning.

7. SM-status för traillöpning.

8. SM-status för veteranklasser på 100 km.

9. Delegering avseende ändring av tävlingsregler.

10. Beslut om ny Verksamhetsinriktning 2021-2025.

11. Förbundsårsmöte respektive Friidrottsforum genomförs vartannat år.

12. Implementation av Parafriidrotten.

13. Ändring i stadgarna, från IAAF till WA.

14. Lekmannarevisorer, utökning av antal ordinarie.
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Förbundsstyrelsens förslag Nr 1 

Införande av en ny regional organisation från och med den 1 januari 2022

Förslag: 

Förbundsstyrelsen (FS) föreslår att förbundsårsmötet med utgångspunkt i Slutrapport från
arbetsgruppen för framtagande av förslag till beslut om införande av en ny regional organisation 
för Svensk Friidrott (se bilaga 1) beslutar att från och med den 1 januari 2022 införa en ny regional 
organisation utifrån följande inriktning: 
• Samtliga specialdistriktsförbund ska från och med 2022 ha de administrativa och operativa

basuppgifter som redovisas i avsnitt 4 i slutrapporten.
• Svenska Friidrottsförbundet ska från och med den 1 januari 2022 bestå av nio

specialdistriktsförbund i enlighet med den indelning som redovisas i avsnitt 5 i slutrapporten.
• Svenska Friidrottsförbundet ska i enlighet med det förslag som redovisas i avsnitt 6 i

slutrapporten under minst tre års tid svara för finansiering av totalt 3,7 nya tjänster fördelade
på sex specialdistriktsförbund (SDF) samt ett verksamhetsstöd till samtliga SDF.

• De specialdistriktsförbund som ingår i Götalandsregionen och Svealandsregionen föreslås att
förbereda en avveckling av respektive region som juridisk person.

• Svenska Friidrottsförbundet ska i dialog med företrädare för de tre regionerna och berörda
specialdistriktsförbund säkerställa att den tävlingsverksamhet (regionmästerkap och
serietävlingar för föreningar) som anordnats av regionerna kan fortleva och utvecklas i enlighet
med avsnitt 11 i slutrapporten.

• Röstlängden för Svenska Friidrottsförbundets årsmöte från och med 2022 ska vara utformad
enligt de principer som redovisas i avsnitt 12 i slutrapporten.

Bakgrund 

Vid förbundsårsmötet 2018 fick förbundsstyrelsen i uppdrag att genomföra en utredning rörande 
aspekter av Svensk Friidrotts organisation och styrning med fokus på de regionala strukturerna. De 
främsta syftena med utredningen var att komma med förslag för att (i) öka tydligheten, (ii) förenkla 
samt (iii) att kunna använda resurser på ett bättre sätt.  

Med utgångspunkt i slutrapporten från ovan nämnda utredning fick förbundsstyrelsen vid 
förbundsårsmötet 2019 i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag till beslut vid 
förbundsårsmötet 2020 om införande av en ny regional organisation från och med den 1 januari 
2021 som utformas utifrån en fördjupning av nedanstående inriktning.  

• Organisationen ska bestå av en regional nivå (dvs de uppgifter som idag ligger på de tre
regionerna och UC1 får hanteras endera av SFIF2 eller framtida SDF3).

• Organisationen ska bestå av färre SDF fr o m 2021, men för att stärka den lokala samverkan och
minska avstånden etableras ”kluster” av föreningar inom ett mindre geografiskt område.

• Framtida SDF ska:

1 Utvecklingscentrum 
2 Svenska Friidrottsförbundet 
3 Specialdistriktsförbund 
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- alla vara kopplade till någon form av ”resurscenter” (RIG4, PC5 , stark förening etc);
- vart och ett ha möjlighet till en anställd resurs (minst 0,8 tjänst/SDF, då det är

viktigt att ha en person som kan ha det som sin huvudsakliga sysselsättning).
• Den regionala nivåns uppdrag ska:

- tydliggöras, bl.a. kopplad till ny verksamhetsinriktning för Svensk Friidrott;
- inkludera att etablera (med stöd av SISU) och stärka en ökad lokal samverkan

genom kluster (totalt ca 40).
• Finansieringen för att kunna stärka verksamhetsutveckling på lokal nivå och föreningarnas

konkurrenskraft ska ses över. Särskilt fokus ska riktas på föreningsordförandens roll.
• Resurserna för PC, RIG, NIU6 och elitmiljöer för eftergymnasiala studier med kopplingen att

stödja utvecklingen på regional nivå ska optimeras.
• De nationella resursernas uppdrag för att nå en ökad styrning i harmoni med den regionala

strukturen ska tydliggöras.
• Insatser för att stärka en ökad samarbetskultur inom svensk friidrott ska genomföras.
• Möjligheten att införa direktdemokrati genom rösträtt för alla föreningar vid SFIF:s årsmöte ska

ses över.

Den av styrelsen tillsatta arbetsgruppen har tagit fram bifogad slutrapport, med tillhörande bilagor, 
vilken godkändes av förbundsstyrelsen vid dess sammanträde den 17 januari 2020. Styrelsen 
beslutade den 14 februari 2020 med utgångspunkt i slutrapporten beslutat att föreslå 
förbundsårsmötet att från och med den 1 januari 2021 införa en ny regional organisation.  

Med anledning av att förbundsårsmötet den 28-29 mars 2020 med kort varsel fick ställas in, 
beroende på risken för smittspridning av covid-19, för att nu äga rum den 12 september så finns det 
inte längre förutsättningar för att den nya organisationen ska kunna träda i kraft när det var tänkt. 
Styrelsen har därför beslutat att föreslå förbundsårsmötet att från och med den 1 januari 2022 införa 
en ny regional organisation med följande inriktning: 

• Samtliga SDF ska från och med 2022 ha de administrativa och operativa basuppgifter som
redovisas i avsnitt 4 i slutrapporten.

• SFIF ska från och med den 1 januari 2022 bestå av nio SDF i enlighet med den indelning som
redovisas i avsnitt 5 i slutrapporten.

• SFIF ska i enlighet med det förslag som redovisas i avsnitt 6 i slutrapporten under minst tre års
tid svara för finansiering av totalt 3,7 nya tjänster fördelade på sex SDF samt ett verksamhets-  

         stöd till samtliga SDF. 
• De SDF som ingår i Götalandsregionen och Svealandsregionen föreslås att förbereda en

avveckling av respektive region som juridisk person.
• SFIF ska i dialog med företrädare för de tre regionerna och berörda SDF säkerställa att den

tävlingsverksamhet (regionmästerkap och serietävlingar för föreningar) som anordnats av
regionerna kan fortleva och utvecklas i enlighet med avsnitt 11 i slutrapporten.

• Röstlängden för SFIF årsmöte från och med 2022 ska vara utformad enligt de principer som
redovisas i avsnitt 12 i slutrapport.

4 Riksidrottsgymnasium 
5 Prestationscenter 
6 Nationell idrottsutbildning 
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Förbundsstyrelsen har inte funnit anledning att återaktivera arbetsgruppen för att ta fram en 
reviderad slutrapport bara för att byta ut årtal och några datum i avsnitt 14-15. Förskjutningen av 
införandet innebär att det inte behövs något extra förbundsårsmöte i november och att det kommer 
att finnas längre tid för implementering efter det att nya stadgar har antagits i mars 2021 till att den 
nya organisationen ska träda i kraft. Det betyder att den bifogade slutrapporten är den som 
godkändes av förbundsstyrelsen i januari i vilken det står att den nya organisationen ska träda i kraft 
den 1 januari 2021.  

Vidare har förbundsstyrelsen, i ett separat ärende, beslutat att föreslå förbundsårsmötet att höja 
medlems- och sanktionsavgifter fr o m 2022 för att därigenom kunna lösa en del av finansieringen av 
de nya tjänsterna. 

Givet att förbundsårsmötet ställer sig bakom styrelseförslaget om en ny regional indelning från och 
med 2022 så är det, som framgår i avsnitt 14 och 15 i slutrapporten, en hel del som behöver hända 
fram till dess i nära samverkan mellan SFIF och berörda SDF. Förbundsstyrelsen har därför vidtagit 
vissa förberedande åtgärder för att omgående efter förbundsårsmötet kunna inleda det 
implementeringsarbete som krävs. Bland annat krävs att förbundsårsmötet i mars 2021 fattar beslut 
om nya stadgar och en ny stadgemall för SDF. 

Även efter att den nya regionala indelningen träder i kraft kommer det finnas frågor som SFIF och 
distrikten tillsammans kommer att behöva arbeta vidare med för att den nya organisationen ska få 
avsedd effekt.  

Bilaga 

Bilaga 1 Slutrapport från arbetsgruppen för framtagande av förslag till beslut om införande av en ny 
regional organisation för Svensk Friidrott 

Underbilagor 

Bilaga 1 Utredningsplan för framtagande av förslag till beslut om införande av en ny regional 
organisation 

Bilaga 2  Dokumentation från konferensen med SDF-ordförandena den 25 augusti 2019 
Bilaga 3  Dokumentationen från redovisningen av gruppdiskussion vid ordförandekonferensen den 

23 november 2019 
Bilaga 4  Tid- och aktivitetsplan 
Bilaga 5  Förslaget till distriktens uppdrag inför förbundsårsmötet 2019 
Bilaga 6  Illustration av förslaget till SDF-indelning fr o m 2021 
Bilaga 7  Diagram med verksamhetsmässiga nyckeltal för framtida SDF  
Bilaga 8 Befintliga och nya tjänster enligt förslaget till SDF-indelning fr o m 2021 
Bilaga 9 Finansiering av de nya tjänsterna 
Bilaga 10 Röstlängd för framtida SDF baserat på föreslagna principer 
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Slutrapport från arbetsgruppen för framtagande av förslag till beslut 
om införande av en ny regional organisation för Svensk Friidrott 
(slutversion)  

1. Sammanfattning

Vid förbundsårsmötet 2018 fick förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsätta en utredning rörande 
Svensk Friidrotts organisation och styrning med fokus på de regionala strukturerna. De 
främsta syftena med utredningen var att komma med förslag för att (i) öka tydligheten, (ii) 
förenkla samt (iii) att kunna använda resurser på ett bättre sätt. Med slutrapporten som grund 
gav förbundsårsmötet 2019 styrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att ta 
fram ett förslag till beslut om införande av en ny regional organisation som utformas utifrån 
en fördjupning av den av årsmötet beslutade inriktningen som återfinns i avsnitt 2 nedan. 

I enlighet med fastställd tidplan har arbetsgruppen tagit fram föreliggande slutrapport till 
förbundsstyrelsen inför dess sammanträde den 17 januari 2020. Slutrapporten utgår från den 
delrapport som lämnades till styrelsen inför mötet den 18 oktober 2019 och har kompletterats 
med resultat av de resterande möten med distriktsstyrelserna som genomfördes därefter, 
gruppdiskussionerna vid ordförandekonferensen den 23 november samt vad som övrigt 
framkommit av gruppens arbete sedan dess.  

Vid sitt inledande möte i juli identifierade arbetsgruppen centrala frågeställningar, som 
behövde utredas närmare utifrån inriktningsbeslutet vid förbundsårsmötet i Karlstad. I 
slutrapporten redovisas resultatet av denna utredning.  

Vid sitt avslutande möte fastställde arbetsgruppen nedanstående förslag till inriktning för en 
ny regional organisation från och med den 1 januari 2021: 

 Samtliga specialdistriktsförbund (SDF) ska från och med 2021 ha de administrativa
och operativa basuppgifter som redovisas i avsnitt 4 i denna slutrapport.

 Svenska Friidrottsförbundet (SFIF) ska från och med den 1 januari 2021 bestå av nio
SDF i enlighet med den indelning som redovisas i avsnitt 5 i denna slutrapport.

 SFIF ska i enlighet med det förslag som redovisas i avsnitt 6 i denna slutrapport
under minst tre års tid svara för finansiering av totalt 3,7 nya tjänster fördelade på sex
SDF.

 De SDF som ingår i Götalandsregionen och Svealandsregionen föreslås att förbereda
en avveckling av respektive region (som juridisk person)1.

 SFIF ska i dialog med företrädare för de tre regionerna och berörda SDF säkerställa
att den tävlingsverksamhet (regionmästerkap och serietävlingar för föreningar) som
anordnats av regionerna kan fortleva och utvecklas i enlighet med avsnitt 11 i denna
slutrapport.

 Röstlängden för SFIF:s årsmöte från och med 2021 ska vara utformat enligt de
principer som redovisas i avsnitt 12 i denna slutrapport.

Arbetsgruppen föreslår att förbundsstyrelsen lämnar ett styrelseförslag till förbundsårsmötet 
2020 med ovanstående inriktning. Vidare behöver förbundsstyrelsen lägga ett förslag till 

1 Norrlandsregionen är ingen juridisk person, se avsnitt 11. 
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förbundsårsmötet om höjda medlems- och sanktionsavgifter fr o m 2021, i enlighet med 
avsnitt 6, för att därigenom kunna lösa en del av finansieringen av de nya tjänsterna. 

Givet att förbundsstyrelsen och sedermera förbundsårsmötet ställer sig bakom 
inriktningsbeslutet föreslår arbetsgruppen att förbundsstyrelsen tillsätter en grupp som får i 
uppdrag att tillsammans med berörda distrikt påbörja implementeringen av den nya 
organisationen, i enlighet med avsnitt 15 i denna slutrapport. I detta ingår bland annat att ta 
fram ett förslag till beslut om revidering av SFIF:s stadgar och stadgemallen för dess SDF 
(bland annat beaktande av de förslag som lämnas i avsnitt 4) vid ett extra förbundsårsmöte i 
november 2020, vilka ska träda i kraft från och med den 1 januari 2021.   

2. Bakgrund och uppdrag

Vid förbundsårsmötet 2018 fick förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsätta en utredning rörande 
aspekter av Svensk Friidrotts organisation och styrning med fokus på de regionala 
strukturerna. Den av förbundsstyrelsen tillsatta arbetsgruppen lämnade en slutrapport till 
styrelsen inför dess sammanträde den 18 januari 2019. De främsta syftena med utredningen 
var att komma med förslag för att (i) öka tydligheten, (ii) förenkla samt (iii) att kunna använda 
resurser på ett bättre sätt. I rapporten redovisades hur utredningen genomförts och vad som 
framkommit av arbetet. 

Med slutrapporten som grund beslutade styrelsen att till förbundsårsmötet i Karlstad den 23-
24 mars 2019 lägga fram ett förslag till inriktning för den framtida regionala organisationen. 
Som resultat av debatten på förbundsårsmötet modifierade styrelsen sitt förslag något i 
samband med mötet. Det utmynnade i att förbundsstyrelsen fick i uppdrag att tillsätta en 
arbetsgrupp med uppgift att ta fram ett förslag till beslut som utformas utifrån en fördjupning 
av följande inriktning:   

 Organisationen ska bestå av en regional nivå (dvs de uppgifter som idag ligger på de
tre regionerna och UC får hanteras endera av SFIF eller framtida SDF).

 Organisationen ska bestå av färre SDF fr o m 2021, men för att stärka den lokala
samverkan och minska avstånden etableras ”kluster” av föreningar inom ett mindre
geografiskt område.

 Framtida SDF ska:
- alla vara kopplade till någon form av ”resurscenter” (RIG2, PC3, stark förening

etc);
- vart och ett ha möjlighet till en anställd resurs (minst 0,8 tjänst/SDF, då det är

viktigt att ha en person som kan ha det som sin huvudsakliga sysselsättning).
 Den regionala nivåns uppdrag ska:

- tydliggöras, bl.a. kopplad till ny verksamhetsinriktning för Svensk Friidrott;
- inkludera att etablera (med stöd av SISU) och stärka en ökad lokal samverkan
genom kluster (totalt ca 40).

 Finansieringen för att kunna stärka verksamhetsutveckling på lokal nivå och
föreningarnas konkurrenskraft ska ses över. Särskilt fokus ska riktas på
föreningsordförandens roll.

 Resurserna för PC, RIG, NIU4 och elitmiljöer för eftergymnasiala studier med
kopplingen att stödja utvecklingen på regional nivå ska optimeras.

 De nationella resursernas uppdrag för att nå en ökad styrning i harmoni med den
regionala strukturen ska tydliggöras.

 Insatser för att stärka en ökad samarbetskultur inom svensk friidrott ska genomföras.

2 Riksidrottsgymnasium 
3 Prestationscenter 
4 Nationell idrottsutbildning 
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 Möjligheten att införa direktdemokrati genom rösträtt för alla föreningar vid SFIF:s
årsmöte ska ses över.

Förbundsstyrelsen beslutade vid sitt möte den 11 juni att tillsätta en arbetsgrupp bestående 
av Toralf Nilsson (ordförande), Thore Brolin, Lou Cederwall, Anders Havdelin, Karin 
Lundgren, Gunilla Löthagen Sjöstrand, Bengt Olsson, Jahja Zeqiraj samt medarbetare från 
förbundskansliet. Därefter blev det klart att även Gunilla Dahlén och Gustav Orbring skulle 
ingå i arbetsgruppen från kansliet och att Riksidrottsförbundet (RF)/SISU Idrottsutbildarna 
skulle bistå arbetsgruppen med processledning genom David Gustafsson. Från och med 
mötet den 9 oktober adjungerades Tomas Bergström från RF/SISU Idrottsutbildarna till 
arbetsgruppen. Gruppens uppdrag var att ta fram ett väl förankrat förslag till beslut genom att 
skapa förståelse för nyttan. 

Vid mötet den 11 juni beslutade förbundsstyrelsen även att arbetsgruppen med 
utgångspunkt i inriktningsbeslutet vid förbundsårsmötet skulle ta fram och fastställa en 
utredningsplan som bland annat beskriver bakgrund, uppdrag, syfte, förutsättningar, 
avgränsningar, metodval, tid- och aktivitetsplan (inklusive en beskrivning hur uppdraget ska 
samordnas med framtagande av förslag till ny verksamhetsinriktning). 

3. Processen

Arbetsgruppen har haft sju fysiska möten samt ett telefonmöte. Vid mötet den 13 augusti 
2019 fastställdes en utredningsplan, enligt bilaga 1, som därefter delgavs förbundsstyrelsen 
för kännedom inför mötet den 29-30 augusti. Vid vissa möten har arbetsgruppen adjungerat 
olika personer från förbundskansliet för att diskutera specifika frågeställningar. 

Den 25 augusti genomförde arbetsgruppen en halvdagskonferens i Stockholm för SDF-
ordförande i vilken 20 av 23 distrikt deltog, se dokumentation enligt bilaga 2. 

Under perioden 28 september - 20 oktober genomfördes runt om i landet totalt åtta möten 
med distriktsstyrelserna. Vid varje möte, som samlat mellan ett – fem distrikt, har en person 
ur arbetsgruppen och en processledare från SISU Idrottsutbildarna (dock ej vid mötet i 
Umeå) deltagit. Södermanlands FIF deltog tyvärr inte i något av de möten som anordnades. 
Mötena som varade i en-tre timmar utgick från samma ramupplägg, men anpassades utifrån 
tid och var distrikten befann sig mentalt i förändringsprocessen. Fokus på mötena låg på att 
diskutera framtida regionala indelning med stöd av tre olika skisser om 7, 9 och 12 distrikt. 
Resterande tid ägnades i huvudsak åt förtydligande av de framtida distriktens basuppdrag 
och hur organisationen ska finansieras för att nå upp till inriktningsmålet om minst 0,8 
anställd per distrikt. En samlad dokumentation från mötena togs fram som stöd för 
arbetsgruppens fortsatta arbete med att ta fram sitt förslag.  

Vid ordförandekonferensen den 23 november genomfördes, under ledning av SISU 
Idrottsutbildarna, en workshop i två omgångar med hälften av deltagarna åt gången. Förutom 
diverse presentationer från arbetsgruppen ägnades tiden åt en gruppdiskussion bland annat 
kring ett skarpt förslag till ny indelning baserat på 9 distrikt. Dokumentationen från 
redovisningen återfinns i bilaga 3. Tillsammans med presentationerna skickades den ut till 
deltagarna efter mötet som ett led i det fortsatta förankringsarbetet. 

Protokoll från arbetsgruppens möten och insamlat har material lagts upp på en gemensam 
plattform på Sharepoint till vilken alla i arbetsgruppen givits tillgång. 

Tid- och aktivitetsplan inklusive möten med SDF-styrelserna redovisas i bilaga 4. 
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4. Tydliggörande av distriktens uppdrag

Distriktens uppdrag behandlades utförligt redan i samband med organisationsutredningen 
2018. Uppdraget diskuterades med ett 20-tal klubbar, på samtliga höstmöten och på 
ordförandekonferensen 2018. Ett förslag (bilaga 5) togs fram och ingick i det förslag som 
presenterades på årsmötet 2019.  

Under hösten 2019 har förslaget i dialog med distrikten succesivt bearbetats och 
kompletterats med en administrativ del. Den administrativa delen utgörs av SDF-styrelsens 
åligganden enligt 3 kap 18 § i stadgemallen för SDF inom SFIF. Uppdraget har därmed två 
delar, administrativa respektive operativa basuppgifter.  

Arbetsgruppen föreslår att samtliga distrikt från och med 2021 ska ha följande basuppgifter: 

Administrativa basuppgifter (för SDF-styrelsen) 

 verkställa SDF-årsmötets beslut,
 hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna och övervaka

den idrottsliga ordningen i dessa (föreslås tas bort),

 handha friidrotten i distriktet enligt gällande stadgar och bestämmelser, verka för dess
utveckling samt i övrigt tillvarata dess intressen,

 företräda friidrotten i samarbete med myndigheter och organisationer i distriktet,
 förvalta SDF:s tillgångar,
 bereda ärenden som ska föreläggas SDF-årsmöte,
 förelägga SDF-årsmötet förslag till SDF:s verksamhetsplan,
 avge stadgeenliga rapporter samt tillhandahålla Riksidrottsstyrelsen (RS),

Riksidrottsnämnden (RIN), SFIF, DF- och SISU-D5 styrelse begärda upplysningar och
yttrande,

 utöva prövningsrätt i ärenden, om vilka stadgas i 14 och 15 Kap i RF:s stadgar,
(föreslås tas bort) 

 bestämma om organisationen av SDF:s kansli samt i förekommande fall anställa
SDF:s arbetstagare, samt,

 föra protokoll och ansvara för SDF:s ekonomi samt sköta övriga löpande ärenden.

Operativa basuppgifter 

1. Utbildning/Tränare och ledare
- Genomföra utbildning av funktionärer, ledare och tränare, motsvarande nivån i dagens UC-

avtal
- Upprätthålla tränarpooler för utbyte av tränarresurser
- Samarbeta med eventuella RIG och Prestationscentra inom distriktet

2. Samarbete och erfarenhetsutbyte
- Organisera möten och nätverk
- Kommunicera med distriktets föreningar
- Organisera gemensamma läger och träningshelger för ungdomar
- Fånga upp ”risker/problem” och ”möjligheter” om underlag för en löpande dialog med SFIF

3. Tävlingar
- Koordinera tävlingskalendern inom distriktet, inkl. gentemot SFIF
- Tilldela distriktssanktioner
- Svara för att det genomförs DM-tävlingar (i den omfattning som distriktet själv bestämmer)
- Godkänna distriktsrekord

5 DF- och SISU-D föreslås ändras till RF-SISU-distrikt då det sedan den 1 januari 2020 är en juridisk person. 
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- Svara för att det finns en gemensam funktionärskår inom distriktet

4. Styrning
- Implementera centrala beslut och föra ut centrala koncept (t ex landslagets friidrottsskola)
- Utveckling av ungdomsverksamheten i distriktet

5. Antal framtida distrikt och indelningen av dessa

Skånes Friidrottsförbund var det första distriktsförbundet inom Svensk Friidrott. Det bildades 
1936. 1947 bildades det andra, Blekinge Friidrottsförbund. Nuvarande distriktsindelning 
förelåg inför förbundsårsmötet 1958 genom att förbundsstyrelsen i samband med RF:s 
omorganisation beslutat att instifta SDF för friidrott i samtliga distrikt.  

Dagens distriktsförbund är mycket olika, det finns distrikt med flera anställda och distrikt med 
inga anställda. Några distrikt omsätter stora summor pengar medan flera har en mycket 
begränsad ekonomi. På sina håll är distrikten drivande vad gäller arrangemang, på andra 
håll är det ingående klubbar som är starka. Av inriktningsbeslutet från förbundsårsmötet 
2019 framgår bland annat att organisationen ska bestå av färre SDF fr o m 2021 och att alla 
framtida SDF ska vara kopplade till någon form av ”resurscenter”. 

Utifrån tydliggörandet av distriktens uppdrag har arbetsgruppen tittat på en rad 
verksamhetsmässiga nyckeltal som presenterades och diskuterades på 
ordförandekonferensen 23 november. Nyckeltalen är ett sätt att hitta en distriktsindelning 
som ger varje distrikt möjlighet att fullgöra sina administrativa och operativa basuppgifter. 

Arbetsgruppens ambition har varit att vara transparenta, låta alla komma till tals men också 
att alla måste vara beredda att kompromissa. Tillsammans måste vi se och ta ansvar för 
helheten. Efter att ha prövat synpunkterna från ordförandekonferensen 23 november mot de 
basuppgifter ett distrikt ska klara av enligt ovan, har arbetsgruppen reviderat sitt tidigare 
förslag.  

I arbetsgruppens förslag som presenterades i samband med ordförandekonferensen skulle 
de fem nordligaste distrikten utgöra ett framtida SDF. De fem distrikten har mycket 
gemensamt och har haft ett bra samarbete genom åren, men det som talar emot en 
sammanslagning till ett distrikt är de stora avstånden. Av den orsaken har arbetsgruppen 
slutligen valt att föreslå att de fem nuvarande distrikten delas i två framtida SDF enligt nedan 
trots att det som benämns Nedre Norrlands Friidrottsförbund inte har något eget tydligt 
resurscentrum att luta sig emot även om Mittuniversitetet i Sundsvall tillhör landets 
Riksidrottsuniversitet. Friidrottsgymnasiet och Friidrottens prestationscentrum i Umeå torde 
dock även i framtiden spela en viktig roll. Motsvarande kan sägas om möjligheterna att 
kombinera elitfriidrott och studier i Göteborg när det gäller de distrikt som föreslås ingå i 
Västsvenska Friidrottsförbundet enligt nedan. 

Vi föreslår att Svensk Friidrott delas in i nio distrikt enligt följande: 

Övre Norrlands Friidrottsförbund: Norrbotten och Västerbotten 
Nedre Norrlands Friidrottsförbund: Jämtland/Härjedalen, Medelpad och Ångermanland 
Mittsvenska Friidrottsförbundet: Dalarna, Gästrikland, Hälsingland och Uppland 
Bergslagens och Mälardalens Friidrottsförbund: Närke, Södermanland, Värmland och 
Västmanland 
Gotlands och Stockholms Friidrottsförbund: Gotland och Stockholm 
Östsvenska Friidrottsförbundet: Blekinge, Småland och Östergötland 
Västsvenska Friidrottsförbundet: Bohuslän/Dal, Halland och Västergötland 
Göteborgs Friidrottsförbund: Göteborg 
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Skånes Friidrottsförbund: Skåne 
 
De kursiverade namnen ovan ska ses som arbetsnamn på de nya distrikten och kan komma 
att ändras fram till dess att förslaget till nya stadgar presenteras inför det extra 
förbundsårsmötet som är planerat att äga rum i november 2020, bland annat eftersom RF 
måste höras i frågan i enlighet med vad som framgår av avsnitt 14 nedan. 
 
Den föreslagna distriktsindelningen ovan illustreras i bilaga 6. I bilaga 7 redovisas några av 
de nyckeltal som har tagits fram för att visa på verksamhetens omfattning (antalet föreningar, 
SM-poäng, föreningar med LOK6-stöd, LOK-stödsgrupper och sanktionerade tävlingar) i de 
framtida distrikten. 
 
Som framgår ovan har arbetsgruppen valt att hålla samman nuvarande SDF även om det av 
logistiska eller verksamhetsmässiga skäl skulle varit möjligt att dela några. Arbetsgruppen 
anser dock att fördelarna med att hålla samman överväger.  
 
 

6. Finansiering av tjänster inom den nya regionala organisationen 
 

I arbetsgruppens uppdrag har ingått att ta fram förslag för finansiering av anställda samt av 
verksamhetsutveckling: 
 

 Framtida SDF ska ha möjlighet till en anställd resurs (minst 0,8 tjänst/SDF), då det är 
viktigt att ha en person som kan ha det som sin huvudarbetsuppgift. 

 Finansieringen för att kunna stärka verksamhetsutveckling på lokal nivå och 
föreningarnas konkurrenskraft ska ses över.  

 
Det är svårt att klara finansieringen av nya tjänster enligt ovan. I förslaget från 
organisationsutredningen som presenterades på årsmötet 2019 så redogjordes för 
möjligheter att dela på eller omfördela befintliga resurser. En viktig faktor blir hur anställd 
personal på dagens SDF kan förstärkas och användas av fler föreningar vid eventuella 
sammanslagningar och därmed färre antal SDF. Viljan hos ”resursstarka” SDF att ”dela med 
sig” är viktig. Några prioriteringar föreslås därmed som del i lösningen: 
 

 De tre större distrikten idag (Stockholm, Göteborg och Skåne) har i förslaget inte fått 
något stöd till finansiering av ny tjänst. De har, med undantag för Stockholm inte ökat 
sitt regionala ansvar. 

 I Smålands Friidrottsförbund finns det idag en tjänst. Östsvenska Friidrottsförbundet7 
har i förslaget fått stöd för att kunna ta ett ökat ansvar. (0,2 tjänst) 

 I Mittsvenska Friidrottsförbundet föreslås stöd för en 0,5 tjänst då det redan idag finns 
en tjänst i Dalarna. 

 I Västsvenska Friidrottsförbundet föreslås endast en 0,6 tjänst då det redan idag finns 
en 0,2 tjänst (totalt) i de tre nuvarande distrikten som föreslås ingå.  

 Placeringsort för nya tjänster görs av SFIF och respektive nytt SDF i samråd.  
 
Arbetsgruppens förslag till ny SDF-indelning innebär att det kommer att behövas 3,7 nya 
tjänster till en kostnad på ca 2,0 mnkr. Se vidare bilaga 88.  
 
Arbetsgruppen har diskuterat och inhämtat förslag om finansieringsmöjligheter vid 
konferensen med SDF-ordförandena den 25 augusti. I grupparbetena presenterades då ett 
antal förslag, som senare under hösten 2019 följdes upp vid arbetsgruppens möten med 

6 Lokalt aktivitetsstöd 
7 Arbetsnamn enligt avsnitt 5. Det samma gäller de namn som används i de följande två punksatserna 
8 Under den andra fliken i bilaga 8 redovisas ekonomiska data från 2017 per nytt SDF. 
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styrelserna i olika SDF-grupperingar. De nya förslag som då diskuterades var: 
 

 Höjd medlemsavgift SFIF 300-400 tkr Förslaget ligger fast 
 Höjd sanktionsavgift 150 tkr Förslaget ligger fast 
 Frivilligt stöd från löpare 150 tkr   Svår att ha som bas i finansiering  
 Ökade bidrag   Svår att ha som bas i finansiering 

 
Vid mötena med SDF-styrelserna framkom att alla tror att det är möjligt att höja 
medlemsavgifterna, medan man var tveksamma eller negativa till höjda sanktionsavgifter och 
därmed även till att ta ut en avgift på 5 kr per löpare som var ett annat förslag som kom fram 
vid ovan nämnda konferens. En slutsats blir att vi inte kan räkna med någon annan ökning av 
sanktionsavgifterna än de 150 tkr som finns redovisade ovan. Införande av en licensavgift 
har också diskuterats, om än mindre ingående. Svaren är otydliga och pendlar mellan bra 
och stor risk. En slutsats blir därmed att ett införande av en licensavgift är en komplex fråga 
som behöver utredas av SFIF i särskild ordning om förbundsstyrelsen önskar gå vidare kring 
detta. I en sådan utredningen rekommenderar arbetsgruppen att det görs avstämningar med 
berörda för att bland annat bedöma risken för att arrangörer istället väljer att ”köra utan” 
sanktionsavgift och krav på licens. 
 
Övriga förslag som kommit fram under arbetets gång är: 
 

 Sponsorer (arbetsgruppen anser att enda praktiska möjligheten är att SFIF hanterar 
sponsorfrågan). 

 Nya arrangemang/tävlingar (ger dock inget tillskott som kan användas 2021, men 
eventuellt från 2022 och framåt). 

 Med hjälp av den nya tjänsten kunna genomföra utbildningar på ett bättre sätt som då 
kan leda till ökad intäkt och överskott. 

 Medel från serviceavgifter (finns i vissa SDF idag). 
 Tidigare fanns en speciell Norrlandssatsning via det dåvarande Idrottslyftet. Tjänsten 

delades med SISU. Kombinerade tjänster kan vara en möjlighet, men förutsätter i 
grunden att friidrotten finansierar sin del. 

 Medel från RF för 2020 och 2021. Satsningen på barn och ungdom9 har ökat från 6,5 
mnkr till 8,2 mnkr. Möjlighet för medel till verksamhetsutveckling, men kanske även till 
stöd av finansiering av nya tjänster. 

 
Arbetsgruppens slutsats är att finansieringsfrågan avseende nya tjänster genom nya medel 
inte är löst. Gruppen har definierat nya möjliga inkomster på endast 0,5 mnkr, vilket är 
långtifrån det definierade målet på 2,0 mnkr. En omfördelning av befintliga resurser blir 
oundviklig. Drygt 1 mnkr kommer att behöva omfördelas från andra delar av SFIF:s budget.   
 
Arbetsgruppens förslag till finansiering av de nya tjänsterna är följande (se även bilaga 9): 
 

 Höjd medlemsavgift SFIF10    350 tkr 
 Höjd sanktionsavgift11    150 tkr 
 Del av befintligt UC-stöd    250 tkr 
 Omfördelning inom SFIF    1 085 tkr 
 Egen finansiering (SDF)  _ 200 tkr  

 
Totalt                       2 035 tkr 
 
För att skapa en stabilitet i den nya regionala organisationen är det av vikt att SFIF förbinder 

9 Motsvarar det tidigare Idrottslyftet 
10 2018 var den sammanlagda intäkten för SFIF 2 570 tkr. Avgiften föreslås m a o höjas i snitt ca 15%, men det 
skulle kunna fördelas olika mellan de fem avgiftsnivåerna som finns idag (vilka baseras på antal SM-poäng)  
11 2018 var intäkten 860 tkr. Avgiften föreslås m a o höjas i snitt ca 17%. 
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sig till att under minst tre år finansiera de nya tjänsterna enligt ovan. Beaktat de kontakter 
som har varit med andra specialidrottsförbund föreslår arbetsgruppen att det är berörda SDF 
som är arbetsgivare för de nya tjänsterna. Detta kräver att SFIF upprättar ett avtal med 
berörda distrikt kring villkoren för att erhålla ovan föreslagna medel.  

7. Översyn av finansiering för att kunna stärka verksamhetsutveckling på
lokal nivå och föreningarnas konkurrenskraft

Som framgår i avsnitt 6 har arbetsgruppen har haft svårt att ”hitta” de nya medel om ca 2 
mnkr som behövs för att finansiera de nya tjänsterna. En konsekvens blir att de medel som 
idag finns i ”strukturen” bör stanna kvar och användas till verksamheten, inklusive 
verksamhetsutveckling. SDF delar idag på ca 600 tkr och UC delar på ca 650/700 tkr. Av 
stödet föreslås trots detta 250 tkr att användas till finansiering av nya tjänster, se avsnitt 6 
ovan. 

Särskilt fokus vid verksamhetsutveckling ska riktas på föreningsordförandens roll. 

8. Hur får vi till en ökad samarbetskultur och hur får vi igång arbetet med
att skapa kluster?

Arbetsgruppen har konstaterat att det finns flera goda exempel på samarbeten mellan 
föreningarna. Att aktivt sprida kunskap om dessa torde vara ett viktigt verktyg för en ökad 
samarbetskultur. Att öka samarbetskulturen ingår som en naturlig del i förslaget till de 
framtida distriktens uppdrag. Etableringen av de nya distrikten kommer också i sig att sätta 
fokus på en ökad samarbetskultur. 

När det gäller kluster är det viktigt att utgå ifrån verksamheterna. Det betyder att en förening 
kan ingå i olika kluster. Det måste vara underifrån styrt utifrån behov, men såväl SDF som 
SISU Idrottsutbildarna kan spela en viktig roll som facilitator och skulle med fördel kunna ta 
fram en enkel modell för hur man får igång ett klustersamarbete. Dessa kan vara reglerade i 
skriftliga avtal om behovet finns, men det kan också handla om mer lösligt formade 
samarbeten. Som konstaterades i slutrapporten från organisationsutredningen så är det 
viktigt att vid implementeringen av en ny regional organisation med färre SDF ta tillvara 
personer inom nuvarande SDF-organisation vid etableringen av kluster. 

9. Optimering av resurserna för PC, RIG, NIU och elitmiljöer för
eftergymnasiala miljöer för att stärka utvecklingen på regional nivå

Arbetsgruppen har träffat ansvariga tjänstemän inom förbundskansliet för att utröna vad som 
kan göras för att optimera resurserna i enlighet med inriktningsbeslutet. Bland annat har det 
framkommit att SFIF genom avtal med såväl RIG som NIU förfogar över 5-14 arbetsdagar 
per anställd och år som delvis skulle kunna användas till insatser gentemot distrikten kring 
utbildning mm.  

Den framtida regionala organisationen skulle kunna fylla en roll gentemot elitmiljöerna 
(nuvarande avtal löper ut 2021). Det finns exempel på kommuner som skulle vara beredda 
att skjuta till mer resurser om även SFIF satsar motsvarande. Arbetsgruppen ställer sig 
generellt tveksam till att de framtida distrikten ska ha en sådan roll, men om det går att växla 
upp resurser så kan det vara värt att överväga. Primärt är dock elitverksamheten något som 
hanteras av SFIF och föreningarna. 
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10. Tydliggörande av de nationella resursernas uppdrag för att nå en ökad 

styrning i harmoni med den regionala organisationen  
 

Arbetsgruppen har haft en dialog med generalsekreteraren för att utforska vad som kan 
göras för att tydliggöra uppdragen i enlighet med inriktningsbeslutet. I denna har det pekats 
på två möjligheter: 
1. Att använda existerande verksamhetsstöd (för barn och ungdom samt föreningsutveckling) 
från RF. 
2. Att omfördela personella resurser inom förbundskansliet kansliet.  
 
En person inom förbundskansliet bör få i uppdrag att ha frekventa och regelbundna telefon-
/Skypemöten med tjänstepersonerna inom de framtida distrikten för att koordinera arbetet. 
Det formella arbetsgivaransvaret bör dock bland annat av skattetekniska skäl hanteras av 
respektive distrikt.   
 
I samband med ovan nämnda dialog konstaterades även att det kan vara en fördel om de 
som ska vara anställda av distrikten (framförallt om de är ensamma i sitt distrikt) har 
möjlighet att dela kontor med till exempel ett av RF-SISU-distriktsförbund. 
 
 

11. Konsekvenser om de tre nuvarande regionerna avvecklas 
 
De tre nuvarande regionerna finns utgör inte en formell del av SFIF:s organisation. Däremot 
finns de omnämnda i förbundets tävlingsregler då de fyller en funktion för att anordna vissa 
tävlingar på regional nivå.  
 
Organiseringen av regionerna skiljer sig åt. I Götaland och Sveland är regionerna ideella 
föreningar i vilka distrikten är medlemmar. Vissa distrikt har dock valt att vara medlemmar i 
en annan region än vad som i andra sammanhang räknas in i Götaland och Svealand. 
Gotland och Gästrikland har valt att vara medlemmar i Svealandsregionen. 
Norrlandsregionen är inte någon juridisk person utan består av en samverkan mellan de sex 
nordligaste distrikten.  
 
Alla tre regionerna arrangerar regionsmästerskap för 13-14 år (såväl inomhus som utomhus). 
Dessa omfattar såväl en individuell tävling som en lagtävling mellan distrikten. Många av 
distrikten ordnar gemensamma resor till regionmästerskapen, vilket upplevs som ett viktigt 
mervärde. Norrlandsregionen arrangerar mästerskap (utomhus) även för 15-17 år och för 
seniorer. Regionala serier förekommer i Götaland (tre divisioner) och Svealand. 
 
Det finns även framöver ett behov av såväl regionsmästerskap för 13-14-åringar som för 
regionala serier, något som understryks bland annat i de kontakter som arbetsgruppen har 
haft med såväl ordförande för Götalandsregionen och Svealandsregionen som 
tävlingsansvarig vid förbundskansliet.   
 
Givet den föreslagna framtida indelningen av distrikt så är det önskvärt att det i 13-14-
årsklassen även fortsättningsvis arrangeras tre–fyra regionala mästerskap som ett steg på 
vägen i utvecklingen mot ungdoms-SM för 15-åringar. Med större SDF kan det dock bli 
svårare att hantera laguttagning och gemensamma resor. Teoretiskt skulle man kunna 
behålla den gamla distriktsindelningen, dvs att t ex det nya distriktet som omfattar Blekinge, 
Småland och Östergötland ställer upp med tre lag. Arrangör för regionsmästerskapen bör 
kunna utses i dialog mellan berörda distrikt. 
 
Beträffande serieverksamheten förordar arbetsgruppen ett sammanhållet nationellt 
seriesystem som skulle kunna omfatta olika antal grenar på olika nivåer för att därigenom 
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göra det enklare för fler föreningar att få ihop lag. Serierna bör delas in geografiskt för att 
hålla nere reseavstånden. I en övergång bör SFIF involvera de som har ansvarat för de 
regionala serierna, ffa i Götaland som har en mycket väl fungerande organisation. 
 
 

12. Översyn av möjligheten att införa direktdemokrati genom rösträtt för alla 
föreningar vid SFIF:s årsmöte 

 
Arbetsgruppen har gjort en översiktlig kartläggning av vilka andra SF som har 
direktdemokrati. Hur ordningen upplevs bland föreningar och centrala företrädare hos dessa 
SF har dock inte studerats närmare. 
 
Uppgifter från RF gör gällande att fler och fler SF går mot att införa direktdemokrati. Ett antal 
samordnar den formella delen med utvecklingskonvent som då engagerar större delen av sin 
idrott.  
 
Den ordning vi har idag, med en slags ”hybrid” av representanter från SDF/föreningar kan 
upplevas olycklig. Är det distriktet eller föreningarna som är representerade? Våra distrikt 
hanterar frågan på olika sätt. 
 
Arbetsgruppen har genomfört en ”brainstormingövning” och listat följande för- och nackdelar 
med införande av direktdemokrati som inkluderar rösträtt för alla föreningar: 
 

Fördelar:  
- Alla föreningar får direktinflytande 
- Det skapar engagemang 
- Det blir tydligare 
 
Nackdelar:  
- Det är osäkert om det finns ett intresse bland föreningarna att utöva rösträtt  
- Det innebär en ökad risk för ”kupper” 
- Det innebär en risk för mindre jämställdhet 
- Distriktsförbunden får mindre inflytande 
 
Då frågan är komplex anser arbetsgruppen att den bör utredas i särskild ordning och 
samordnas med om vi ska genomföra förbundsårsmöte varje år samt vilka ärenden som ska 
hanteras på förbundsmöte/andra instanser, t.ex. detaljer i vårt tävlingssystem. 
Arbetsgruppen anser dock att en sådan eventuell utredning, bland annat av resursskäl, kan 
vänta till efter förbundsårsmötet 2021. 
 
 

13. Förslag till principer för den framtida röstlängden 
 
Även om arbetsgruppen i enlighet med vad som framkommer i avsnitt 12 inte förordar att i 
nuläget föreslå införande av rösträtt för föreningarna så kommer röstlängden behöva göras 
om vid införande av en ny distriktsindelning. Arbetsgruppen föreslår att nuvarande principer 
om en kombination av fasta mandat (”grundröster”) och rörliga mandat (tilläggsröster”) 
baserat på SM-poäng och LOK-stöd behålls. Vidare föreslår arbetsgruppen att nuvarande 
fasta mandat (två/SDF) följer med in i den nya organisation, vilket innebär att om tre 
nuvarande distrikt går upp i ett framtida distrikt så erhåller det nya specialdistriktsförbundet 
sex fasta mandat. Därigenom bibehålls totalt 46 fasta mandat och en god geografisk balans. 
Då de framtida distrikten får olika antal grundröster kommer 18 § i förbundets stadgar att 
behöva skrivas om. Antalet rörliga mandat föreslås vara de samma som idag, dvs 90. Av 
bilaga 10 framgår hur röstlängden skulle komma att se ut för de nya distrikten givet 
ovanstående principer.  
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14. Juridiska konsekvenser 
 
Bakgrund 
SFIF är medlem i RF. RF:s verksamhet är uppdelad i olika distriktsförbund, DF. Även SFIF:s 
verksamhet är uppdelad i distrikt, SDF. Detta regleras i 6 kap. i SFIF:s stadgar. SFIF bör ha 
samma distriktsindelning som RF (31 §), vilket dock inte fullt ut är fallet idag eftersom RF har 
19 DF och SFIF 23 SDF. Föreningar tillhör det SDF där föreningen har sin hemort. SDF-
indelningen är gjord efter kommuner, där flera kommuner ofta anges som ett län eller ett 
landskap. Vilka SDF som finns och deras namn framgår av stadgarna (31 §). Om man 
beslutar om en annan regional indelning än den RF har (vilket de flesta SF har), så ska det 
anmälas till RF. RF ska också höras om SDF-namnet. SDF inom olika idrotter men med 
samma distriktsgränser bör ha likartade namn. SDF:s stadgar i huvudsak ska följa SFIF:s 
stadgemall (34 §). SFIF ska också godkänna SDF:ens stadgar och har rätt att ”påtala 
ändring” av stadgarna. Det är dock SDF:en som beslutar om stadgeändringen. 
 
Förändringen 
En ändring av distriktsindelningen kräver att SFIF ändrar sina stadgar. Alla SDF är egna 
juridiska personer som beslutar själva över sin verksamhet. Det är dock SFIF som avgör 
vilka distrikt som ska ingå i SFIF. Om antalet SDF minskas, så bör några SDF läggas ned 
och några bli kvar. SFIF:s stadgar bör ändras vid ett extra förbundsmöte hösten 2020 och 
träda ikraft den 1 januari 2021. Även kvarvarande SDF:s stadgar kan ändras så att de träder 
i kraft samtidigt. En tidplan för hur förändringen bör gå till ser ut så här: 
 

1. Inriktningsbeslut om den framtida regionala organisationen beslutas vid förbundsårsmötet i 
Uppsala den 28-29 mars. 
 
2. De SDF som ska gå samman gör det lämpligen genom att ett SDF blir kvar och ändrar 
sina stadgar samt utvidgar sitt geografiska område. De andra SDF:en upplöses. Om 
föreningarna vill ha kvar de ideella föreningarna som SDF utgör går det bra, men de blir då 
inte SDF längre. De nya, större SDF:en får hantera eventuella fonder etc. som gäller endast 
ett mindre geografiskt område av det nya SDF:et. Detta gäller oavsett om fonden etc. avser 
det upplösta SDF:ets område eller det kvarvarande SDF:ets område. Stiftelser som är egna 
juridiska personer påverkas inte direkt av den nya distriktsindelningen. 
 
3. De SDF som ska gå samman bör snarast efter årsmötets beslut bilda arbetsgrupper för att 
diskutera samgåendet. Vilka medel finns, finns lokaler som hyrs, är personer anställda, 
övriga avtal etc. Eventuellt kan de SDF som ska upplösas utse adjungerade 
styrelseledamöter i det SDF som ska bli kvar. Det är också lämpligt att i valberedningen för 
det SDF som blir kvar adjungera personer från valberedningen för de SDF som ska 
upplösas. Före sommaren bör SDF:en ha en plan klar för samgåendet. SFIF bör bistå i detta 
arbete. Eventuella tillgångar i nedlagda SDF bör föras över till kvarvarande SDF senast den 
31 december 2020. Om nedlagda SDF har avtal med anställda, hyresvärdar, sponsorer etc, 
bör också dessa föras över till de kvarvarande SDF:en per den 1 januari 2021, men det krävs 
förhandlingar med motparten i respektive avtal. Lämpligen förs alla tillgångar över till det 
kvarvarande SDF:et först, varefter beslut om nedläggning sker och meddelande om 
nedläggningen skickas till banker, Skatteverket etc. 
 
4. SFIF utarbetar förslag till nya stadgar och förslag till mall för SDF-stadgar. Den regionala 
indelningen bygger på att föreningarna har en kommunal hemort. Indelningen kan skrivas in i 
stadgarna (se RF:s stadgar 9 kap. 2 §), anges som en bilaga till stadgarna (på motsvarande 
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sätt som i Svenska Gymnastikförbundets stadgar) eller enbart beslutas av årsmötet med 
enkel majoritet (se 6 kap. 1 § i SVEMO12:s stadgar). 
 
5. Nya stadgar beslutas med 2/3-majoritet på ett extra förbundsårsmöte i november 2020. 
Samtidigt beslutas om en ny stadgemall för SDF. Ev. kan då också beslutas att SFIF inrättar 
en särskild disciplinnämnd som har hand om alla disciplinärenden i hela Sverige med 
anledning av att de nuvarande distriktens ansvar att utöva prövningsrätt, i ärenden om vilka 
stadgas i 14 och 15 Kap i RF:s stadgar, föreslås tas bort. De nya stadgarna bör gälla från 
och med den 1 januari 2021. 
 
6. De SDF som enligt punkt 2 ovan blir kvar13 håller extra årsmöten i november (efter det 
extra förbundsårsmötet) – december 2020 och antar nya stadgar med nya geografiska 
områden. De nya stadgarna gäller från den 1 januari 2021, men val av ny styrelse sker först 
på ordinarie årsmöte våren 2021. Det rekommenderas att personer från de nedlagda 
distrikten adjungeras under tiden. 
 
 

15. Plan för implementering  
 
Efter beslut vid förbundsårsmötet den 28-29 mars 2020 så finns det en rad olika saker som 
behöver ske före den nya organisationen kan träda i kraft. Utöver vad som framgår i avsnitt 
14 vill arbetsgruppen framhålla följande:  
 

 SFIF behöver ta fram en process för hur en tillsättning av de nya tjänster som 
omnämns i avsnitt 6 ska kunna ske under våren 2021, inklusive SFIF:s finansiering 
av dessa. Gentemot de SDF som idag saknar anställda är det av vikt att vid behov 
kunna ge stöd kring vad arbetsgivaransvaret innebär.  

 SFIF behöver hitta former för att tillsammans med berörda SDF kunna koordinera och 
stödja de anställda i distrikten i enlighet med avsnitt 10. 

 De SDF som ingår i Götalandsregionen och Svealandsregionen föreslås att förbereda 
en avveckling av respektive region (som juridisk person). 

 SFIF behöver i dialog med företrädare för de tre regionerna och berörda SDF i god tid 
inför 2021 säkerställa att den tävlingsverksamhet (regionsmästerkap och 
serietävlingar för föreningar) som anordnats av regionerna kan fortleva och utvecklas 
i enlighet med avsnitt 11. 

 SFIF bör i samverkan med SISU Idrottsutbildarna och distrikten initiera att insatser för 
att öka samarbetskulturen och inleda arbetet med att skapa kluster i enlighet med 
avsnitt 8 påbörjas under hösten 2020. 

 SFIF behöver beakta om förslaget till Strategi 2025 som är tänkt att antas på det 
extra förbundsårsmötet i november 2020 kommer att få några konsekvenser för den 
nya regionala organisationen.  

 
  

12 Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet 
13 Göteborgs och Skånes Friidrottsförbund behöver inte ha något extra distriktsårsmöte eftersom dess 
geografiska gränser föreslås bli oförändrade. Nya stadgar med anledning av den nya mall för SDF-stadgar som 
ska tas fram kan de besluta om vid respektive ordinarie distriktsårsmöte 2021. 
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Utredningsplan för framtagande av förslag till beslut om införande 
av en ny regional organisation 
(slutversion fastställd av arbetsgruppen 190813) 

Bakgrund och uppdrag 
Vid förbundsårsmötet 2018 fick förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsätta en utredning 
rörande aspekter av Svensk Friidrotts organisation och styrning med fokus på de regionala 
strukturerna. Den av förbundsstyrelsen tillsatta arbetsgruppen lämnade en slutrapport till 
styrelsen inför dess sammanträde den 18 januari 2019. De främsta syftena med utredningen 
var att komma med förslag för att (i) öka tydligheten, (ii) förenkla samt (iii) att kunna 
använda resurser på ett bättre sätt. I rapporten redovisas hur utredningen genomförts och 
vad som framkommit av arbetet. Vid sitt inledande möte i juni 2018 gjorde arbetsgruppen 
en nedanstående SWOT-analys avseende dagens regionala struktur. 

Styrkor 

Demokrati, som en del av SFIF 
Närheten till föreningarna 
Täcker olika behov 
Gör att Svensk Friidrott ändå fungerar 
Ger plats åt mycket ideellt engagemang 
Värdegrunden styr mer än strukturen 

Svagheter 

Otydlighet; mandaten SDF-UC, vem gör vad, 
kommunikationsvägar, samordning mellan SDF. 
Ojämn styrka 
Ovilja till engagemang 
Konkurrens om samma resurser, förväntanskonflikt 
Bristande förmåga att fånga/sprida ny kunskap 
Tung administration 

Möjligheter 

Rätt använt är SDF en möjlighet 
Korta avstånd 
Någorlunda känd struktur 
Rätt ledarskap/organisationsstruktur kan motivera 
Finns vissa resurser 

Hot 

Nyskapande krafter hamnar utanför – lockas inte in 
Förändringar i vår omvärld (kommuner, RF, staten, 
globalisering, digitalisering) 
Ideellt arbete i förhållande till organiserad 
föreningsstruktur. 

Av omvärldsanalysen framgick att majoriteten av landets SF är organiserade med färre SDF 
än den indelning RF har med 19 distrikt och flertalet av dessa SF har färre än 10 SDF. Mot 
bakgrund av det och den stora variationen av resurser som friidrottens SDF förfogar över 
föreslog arbetsgruppen en organisation med färre SDF än dagens, men konstaterade att en 
eventuell minskning av antalet SDF måste utvärderas med utgångspunkt från behov och 
resurser men också med avseende från identifierade nackdelar vid färre distrikt. Stora 
avstånd och minskad förståelse för lokala behov upplevdes enligt slutrapporten som det 
största ”hotet”. 

Med slutrapporten som grund beslutade styrelsen att till förbundsårsmötet i Karlstad den 
23-24 mars 2019 lägga fram ett förslag till inriktning för den framtida regionala
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organisationen. Som resultat av debatten på förbundsårsmötet modifierade styrelsen sitt 
förslag något i samband med mötet. Det utmynnade i att förbundsstyrelsen fick i uppdrag 
att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att ta fram ett förslag till beslut som utformas 
utifrån en fördjupning av följande inriktning:   
 
• Organisationen ska bestå av en regional nivå (dvs de uppgifter som idag ligger på de tre 
regionerna och UC får hanteras endera av SFIF eller framtida SDF).   
• Organisationen ska bestå av färre SDF fr o m 2021, men för att stärka den lokala 
samverkan och minska avstånden etableras ”kluster” av föreningar inom ett mindre 
geografiskt område.  
• Framtida SDF ska:   
- alla vara kopplade till någon form av ”resurscenter” (RIG, PC, stark förening etc); 
- vart och ett ha möjlighet till en anställd resurs (minst 0,8 tjänst/SDF, då det är viktigt att ha 
en person som kan ha det som sin huvudsakliga sysselsättning). 
• Den regionala nivåns uppdrag ska:  
- tydliggöras, bl a kopplad till ny verksamhetsinriktning för Svensk Friidrott; 
- inkludera att etablera (med stöd av SISU) och stärka en ökad lokal samverkan genom 
kluster (totalt ca 40). 
• Finansieringen för att kunna stärka verksamhetsutveckling på lokal nivå och föreningarnas 
konkurrenskraft ska ses över. Särskilt fokus ska riktas på föreningsordförandens roll. 
• Resurserna för PC, RIG, NIU och elitmiljöer för eftergymnasiala studier med kopplingen att 
stödja utvecklingen på regional nivå ska optimeras. 
• De nationella resursernas uppdrag för att nå en ökad styrning i harmoni med den regionala 
strukturen ska tydliggöras.  
• Insatser för att stärka en ökad samarbetskultur inom svensk friidrott ska genomföras. 
• Möjligheten att införa direktdemokrati genom rösträtt för alla föreningar vid SFIFs årsmöte 
ska ses över. 
 
Förbundsstyrelsen beslutade vid sitt möte den 11 juni att tillsätta en arbetsgrupp bestående 
av Toralf Nilsson (ordförande), Thore Brolin, Lou Cederwall, Anders Havdelin, Karin 
Lundgren, Gunilla Löthagen Sjöstrand, Bengt Olsson, Jahja Zeqiraj samt medarbetare från 
förbundskansliet. Därefter har det blivit klart att Gunilla Dahlén och ytterligare en person 
kommer att ingå i arbetsgruppen från kansliet och att RF/SISU Idrottsutbildarna bistår 
arbetsgruppen med processledning genom David Gustafsson. Uppdraget är att ta fram ett 
väl förankrat förslag till beslut genom att skapa förståelse för nyttan. 
 
Vid mötet den 11 juni beslutade förbundsstyrelsen även att arbetsgruppen med 
utgångspunkt i inriktningsbeslutet vid förbundsårsmötet ska ta fram och fastställa en 
utredningsplan som bland annat beskriver bakgrund, uppdrag, syfte, förutsättningar, 
avgränsningar, metodval, tid- och aktivitetsplan (inklusive en beskrivning hur uppdraget saka 
samordnas med framtagande av förslag till ny verksamhetsinriktning)  
 
Syfte  
Det främsta syftet med utredningen är att komma med förslag för att resursoptimera och 
därigenom skapa förutsättningar för en starkare Svensk Friidrott med en ökad lokal 
konkurrenskraft. 
 

23/194



Förutsättningar och avgränsning 
Tiden för utredningsarbetet är begränsad, vilket gör att det är väsentligt att tidigt komma till 
handling med ett konkret förslag. Inriktningen bör vara att nuvarande SDF-gränser ska vara 
intakta, justeringar får göras i ett senare skede.  

Utredningen behöver ge svar på frågan kring finansieringen (trots att det är oklart med nivå 
på framtida bidrag från RF) och kommande kulturella förändringsresa behöver synliggöras. 
Vidare kan det finnas i dagsläget okända hinder som behöver identifieras.  

Förslaget till ny verksamhetsinriktning kommer att arbetas fram parallellt med utredningen, 
men det formella beslutet kring den tas först vid ett extra förbundsårsmöte hösten 2020.  
Koordinering gentemot förslag till ny verksamhetsinriktning sker genom styrelsen via Karin 
Lundgren.  

Arbetsgruppen ska inte genomföra den nya organisationen, men det finns ett behov av att 
under utredningen identifiera vad som behöver ske efter årsmötesbeslutet i mars 2020 till 
dess att den nya organisationen ska träda i kraft den 1 januari 2021. Fokus på utredningen 
ska vara struktur, inte hur det lokala samarbetet ska gå till i detalj.  

Metod och material 
Arbetsgruppen identifierar och löser inledningsvis centrala frågeställningar så som 
ekonomin, antal distrikt och vidareutveckling av tanken kring kluster. Förslag till ny 
organisation tas fram genom att tidigt involvera och föra dialog med distrikten. Eventuellt 
tillsätts en referensgrupp med ett antal SDF-ordförande. För att hantera den snäva 
tidsramen är det väsentligt att arbete sker i mindre grupper mellan mötena med hela 
arbetsgruppen.  

Arbetsgruppens möten kommer att vara både fysiska och telefon/webbaserade, beroende 
på läget i arbetet. Minnesanteckningar förs för gruppens möten. Utredningens material 
samlas på gemensam plattform på Sharepoint, dit alla i arbetsgruppen ges tillgång.  

Tid- och aktivitetsplan 
2 juli Uppstartsmöte för arbetsgruppen  
13 augusti Möte med arbetsgruppen 
25 augusti Konferens med SDF-ordförande för att testa tankar kring ny indelning 

och eventuellt tillsättning av referensgrupp 
29-30 augusti Avrapportering till förbundsstyrelsen 
19 september Möte med arbetsgruppen 
28 sept.- 20 okt. Möten (UC-vis) med SDF-styrelserna (à 2,5 – 4 h beroende på 

vardagkväll vs helg) 
9 oktober Möte med arbetsgruppen 
11 oktober Delrapport färdigställd och sänd till förbundsstyrelsen 
18 oktober Avrapportering till förbundsstyrelsen 
23-24 november Ordförandekonferensen i Stockholm
24 november Möte med arbetsgruppen 
10 december Kort muntlig avrapportering till förbundsstyrelsen 
12 januari Redovisning av slutrapport skickas till förbundsstyrelsen (möte 17 jan) 
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21 februari Förbundsstyrelsen tar beslut om styrelseförslag till förbundsårsmötet 
28-29 mars Förbundsårsmöte i Uppsala 

Till ovanstående tidplan tillkommer ytterligare möten med arbetsgruppen mm. 

Efter beslut om en ny organisation behöver berörda nuvarande SDF upphöra eller slås ihop 
(”fusioneras”). SFIFs stadgar behöver skrivas om och beslutas vid ett extra årsmöte hösten 
2020. Pengar behöver fördelas mellan de nya distrikten. Det behöver också identifieras vilka 
avtal som måste skrivas om. Personal behöver sägas upp alternativt erbjudas övergång till ny 
arbetsgivare. Vidare behövs en plan för de nya distrikten som bland annat innefattar val av 
styrelse, antagande av stadgar. De nya distrikten etableras under hösten 2020, 
verksamhetsövergång sker den 1 januari 2021 och de gamla distrikten avvecklas våren 2021.  

Kostnader 

 Anlitande av processledare från RF/SISU Idrottsutbildarna
 Konferens för SDF-ordförande i samband med Finnkampen (resa, boende, förtäring)
 Resor till möten med SDF-styrelserna
 Resor till arbetsgruppens möten
 Förtäring i samband med arbetsgruppens möten

Avrapportering 
Förbundsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 11 juni att fortskridandet av 
utredningens arbete återrapporteras till styrelsen kortfattat vid varje möte samt  
att det görs en samlad delrapportering till styrelsen någon gång under senhösten.  

Utredningens resultat, i form av en slutrapport med analyser och förslag till beslut vid 
förbundsårsmötet 2020 ska lämnas till förbundsstyrelsen senast den 12 januari. 
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Organisationsutredningen
Underbilaga 2
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Syfte

• Öka tydligheten

• Förenkla

• Använda resurser på ett bättre sätt

27/194



Styrkor

• Demokrati, som en del av SFIF
• Närheten till föreningarna
• Täcker olika behov
• Gör att Svensk Friidrott ändå fungerar
• Ger plats åt mycket ideellt engagemang
• Värdegrunden styr mer än strukturen

Svagheter

• Otydlighet; mandaten SDF-UC, vem gör vad,
kommunikationsvägar, samordning mellan SDF.

• Ojämn styrka
• Ovilja till engagemang
• Konkurrens om samma resurser, förväntanskonflikt
• Bristande förmåga att fånga/sprida ny kunskap
• Tung administration

Möjligheter

• Rätt använt är SDF en möjlighet
• Korta avstånd
• Någorlunda känd struktur
• Rätt ledarskap/organisationsstruktur kan

motivera
• Finns vissa resurser

Hot

• Nyskapande krafter hamnar utanför – lockas inte in
• Förändringar i vår omvärld (kommuner, RF, staten,

globalisering, digitalisering)
• Ideellt arbete i förhållande till organiserad föreningsstruktur
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1. Utbildning/tränare

2. Samarbete och erfarenhetsutbyte

3. Tävlingar

4. Styrning

5. Anläggningar

Behov
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Analys

Majoriteten av landets SF är idag organiserade med färre SDF än den indelning RF 
har med 19 distrikt och flertalet av dessa SF har färre än 10 SDF. 

Mot bakgrund av det och den stora variationen av resurser som våra SDF förfogar 
över blir en naturlig ansats att föreslå en organisation med färre SDF än dagens. 

En eventuell minskning av antalet SDF måste utvärderas med utgångspunkt från 
behov och resurser men också med avseende från identifierade nackdelar vid 
färre distrikt. 

Stora avstånd och minskad förståelse för lokala behov upplevs som det största 
”hotet”.
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Inriktningsbeslut
• Organisationen ska bestå av en regional nivå (dvs de uppgifter som idag
ligger på de tre regionerna och UC får hanteras endera av SFIF eller
framtida SDF).

• Organisationen ska bestå av färre SDF fr o m 2021, men för att stärka den
lokala samverkan och minska avstånden etableras ”kluster” av föreningar
inom ett mindre geografiskt område.
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Inriktningsbeslut, forts.
• Framtida SDF ska:
- alla vara kopplade till någon form av ”resurscenter” (RIG, PC, stark
förening etc);
- vart och ett ha möjlighet till en anställd resurs (minst 0,8 tjänst/SDF, då
det är viktigt att ha en person som kan ha det som sin huvudsakliga
sysselsättning).

• Den regionala nivåns uppdrag ska:
- tydliggöras, bl a kopplad till ny verksamhetsinriktning för Svensk Friidrott;
- inkludera att etablera (med stöd av SISU) och stärka en ökad lokal
samverkan genom kluster (totalt ca 40).

32/194



Inriktningsbeslut, forts.
• Finansieringen för att kunna stärka verksamhetsutveckling på lokal nivå
och föreningarnas konkurrenskraft ska ses över. Särskilt fokus ska riktas på
föreningsordförandens roll.

• Resurserna för PC, RIG, NIU och elitmiljöer för eftergymnasiala studier
med kopplingen att stödja utvecklingen på regional nivå ska optimeras.

• De nationella resursernas uppdrag för att nå en ökad styrning i harmoni
med den regionala strukturen ska tydliggöras.

• Insatser för att stärka en ökad samarbetskultur inom svensk friidrott ska
genomföras.

• Möjligheten att införa direktdemokrati genom rösträtt för alla föreningar
vid SFIFs årsmöte ska ses över.
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Finansiering av föreslagna förändringar

• Framtida SDF ska:
vart och ett ha möjlighet till en anställd resurs (minst 0,8 tjänst/SDF, 
då det är viktigt att ha en person som kan ha det som sin huvudsakliga 
sysselsättning).

• Finansieringen för att kunna stärka verksamhetsutveckling på lokal
nivå och föreningarnas konkurrenskraft ska ses över. Särskilt fokus ska 
riktas på föreningsordförandens roll.
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Befintliga Resurser

• De tillgängliga resurser som finns idag kan endast i begränsad
omfattning omfördelas. En viktig faktor blir därmed hur anställd
personal på dagens SDF kan förstärkas och användas av fler
föreningar vid eventuella sammanslagningar och färre antal SDF.
Viljan hos ”resursstarka” SDF att ”dela med sig” och tilltron från
mindre resursstarka SDF om att så sker blir viktig, kanske
avgörande.

• De medel som kan ”omfördelas” är framförallt stöd till SDF och
UC. Möjligen kan även en omfördelning av resurserna på
förbundets kansli i Stockholm göras:
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Ekonomiskt stöd budget 2019

SDF 600 000

UC-verksamheten 600 000

Elitmiljöer 360 000 
RIG/NIU 100 000
Prestationscent., tot. 970 000 RF-bidrag 400 000
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Centralt – bedömd arbetsinsats på SFIFs kansli

SDF: 50 % (fördelat på tre anställda.)

PC: 55 % (fördelat på tre anställda.)
PC: 400 % (200% förbundet) plus 4 x 50 % = 200 % 
(kommuner/SDF Gbg)
UC: 50 % (fördelat på en anställd)

RIG/NIU:  50 % (fördelat på en anställd)
Totalt: 4,05 tjänster plus 2,0 finansierat ”externt”.
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Personella resurser 2018
Personer Tjänster Resursbehov

• Personella resurser 2018
• Småland 1 0,8
• Stockholm 2 2,0
• Skåne 1 0,5
• Göteborg 2 1,5
• Västergötland 1 0,2
• Dalarna 1 1,0

Totalt 6,0 +3,9

En rimligt ansats kan ändå vara att utgå ifrån dagens UC struktur och de 
personella och ekonomiska resurser som finns inom respektive ”UC region 
idag”. Nyanställningsbehovet skulle då ligga mellan 2,5 och 4 tjänster till en
kostnad på mellan 1,3 och 2,1 mSEK.
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Oklart

• Framtida SDF ska:
• vart och ett ha möjlighet till en anställd resurs (minst 0,8 tjänst/SDF,

då det är viktigt att ha en person som kan ha det som sin
huvudsysselsättning. (Den största investeringen.)

• Oklart:
• RF beslut om bidrag/stöd till Förbunden.
• Antal SDF i den nya organisationen
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Finansieringsmöjligheter?

• Omfördelning av befintliga medel:
• Ekonomiskt stöd (SDF, UC verksamhet)
• Personella resurser på SFIF:s kansli

• Externt projektstöd:
• RF
• Nnn
• Central kompetens (SFIF) för att söka bidrag lokalt. Regler o lobbing.

(Förslag Gbg)

• Nya inkomstkällor:
• Sponsorer
• Nnn
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Indelning

Utifrån förutsättningarna i 
inriktningsbeslutet fick grupperna 
diskutera indelning och:
- ta fram ett förslag
- samt titta på vilka utmaningar de

ser
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Avslutande
diskussioner

• Uppdraget för SDF – måste först sättas tydligt, därefter
organisering. Detta för att kunna genomföra uppdraget på
bästa sätt

• Utmaning att föreslå indelning i hela landet – känner mest
till det område där man själv verkar.

• Identiteten – vad händer med den? Hur påverkas den av
eventuella sammanslagningar?

• Viktigt att fråga föreningarna vad de tycker.
• Det ideella engagemanget – hur behålla det om SDF

minskar? Hur påverkar en eventuell anställd det ideella
engagemanget?

• Lokal närhet viktig för utveckling av föreningarna.
• Finansieringen är en nyckelfråga – svår nöt att knäcka, inte

minst i detta läge då stöden till SF är under förändring och
osäkerheten är stor.
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Dokumentationen från redovisningen av gruppdiskussion vid 

ordförandekonferensen den 23 november   

Syftet var att diskutera och få medskick till arbetsgruppen i den fortsatta processen kring 
arbetsgruppens förslag till indelning, finansiering av nya tjänster och uppdrag för de framtida 
distrikten.  

Indelningen 

!=Bra, positivt, kul  ?=frågetecken, dåligt, otydligt 
Anställd Avstånd 
Resursen Sthlm kan stärka Gotland 08-Svårt att få ihop styrelsemedlemmar

(utmaning att få klubb att prioritera)
Lättare få ihop styrelsemedlemmar Går det att göra kluster över distriktsgränserna, 

JA 
Jämnare uppdragsfördelning och styrka mellan 
SDF 

Öst Ok Mälardalen inget FIG 
08-G Ok Sörmland kan splittras till olika SDF 
GBG Ok 
Totalt minskat rekryteringsbehov av 
styrelseledamöter 

Bra förslag Hur blir det med regionsmästerskap och dylikt 
Östergötland lite splittrade. Börjat smida 
samarbetsplaner med Värmland-Närke 

Hur blir det med UC:n? 

Samordnar resurser på ett bättre sätt Hur ska nuvarande regioners arbete 
organiseras? 

Väst – helt ok. Känns som ett team nu. Avstånd norr 
Nyckeltal Avstånd (Dalarna) mitt? 
Dalarna fungerar bra med idag med tanke på 
avstånd och verksamhet. Utökat område ger 
endast nackdelar 

Demokrati och rösttal: Norr 
Ekonomi Norr 
Minst två tjänster 100 % norr 
När kan detta ske? Valberedning i distrikt inför 
2020-21. Stadgar? 

Bra Bergslagen för liten organisation, UC mellan 
Norr: resurser påverkar hur det fungerar 
Väst: osäkra resurser 
Mandatfördelning 

Okej indelning Mälardalen, avsaknad av PC, RIG eller 
elitidrottsmiljö.  
Risken för att Gotland glöms bort utifrån 08-G 
Norrland är för stort – borde indelas i två 
Göteborg är frånskilt från övriga regioner – är 
det sunt? 
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Större möjligheter att genomföra uppdrag Norrlandsutmaning i en region respekteras 
Större central närvaro 
Liknande storlek/styrka 
Kvalitet på utbildning 

Gotland måste få hänsyn till transportvägar Norrland är för stort 
Närke-Värmland för litet? 1 distrikt till? 
Ev slå ihop Bergslagen-Mälardalen? 

Finansiering 

!=Bra, positivt, kul  ?=frågetecken, dåligt, otydligt 
Höjd sanktion och serviceavgift (Sthlm) Licensavgift Sthlm 
Höjd sanktion tävling (Sthlm) Höjd serviceavgift Norrland 
Delegera uppgifter ut till SDF och minska 
centralt  

Rör inte UC uppdragen, behövs till utbildning 
(Sthlm) 

Kräver en översyn över fördelningen av uppdrag 
i hela landet 

Bra förslag. Men finns flera 
finansieringsmöjligheter t ex involvera stora 
företag i arrangemang 

Alternativ inkomstkälla: arrangemang som t ex 
distriktsmästerskap 

Alternativ: minska antal UC 

Dalarna har 1,2 tjänst och behöver minst 1 
extra tjänst för att kunna ha service till ett 
utökat distrikt.  

Mycket av arbetstiden kommer gå till resor. 

Risk för förlorade sanktioner 
Finansiering? 0,8 tjänst 
Optimera olika resurser, tydliggöra RF/SISU 
uppdrag/samverkan kontra SDF/SFIF 

Minskat bidrag från idrottsförbund 
För lite resurser norr och mitt 
Ingen ökad beskattning på distrikt och 
föreningar 

Detta klarar alla föreningar ekonomiskt på detta 
förslaget 

Inga nya pengar? 

Hur drabbas föreningarna av SFIF:s 
omfördelning av pengarna på 1,1 miljoner? 

Goda exempel DF/regionalt 2,3 mkr Kan bli regionala intäktsbortfall 
Omfördelning av befintliga möjlighet Andra ”hot” på nuvarande distrikt: Stipendier 
Solidariskt positivt 
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Borde finnas en fysisk deltidsperson 
/samordnare i de distrikten med stora avstånd, 
kopplat till DF 

En höjd sanktionsavgift kan slå hårt mot de små 
klubbarna 

1,1 miljon bidrar i tjänster eller pengar? 
Omfördelning SFIF 

Uppdrag 

!=Bra, positivt, kul  ?=frågetecken, dåligt, otydligt 
Administrativa uppgifter centraliseras Tävlingskalendern, långlopp 
Uppvakta kommuner, anläggning Mindre lokal kännedom 
Lägersamordning Fortsatt brist på samordning mellan RIG, OF, 

SISU, NIU, (utbildning på ett ställe ex SISU/SFIF 
All utbildning, även våra egna special 
utbildningar eller omfördela utbildningspengen 
finns i SDF) 

Utbildning centraliseras, högre klass 
Tävlingskalender och att alla grenar finns vid så 
många tävlingar som möjligt  
Implementering av centrala beslut 

Utbildning: större områden, utbyta 
erfarenheter 
Träningspooler 

Bra med samordning Förtydliga uppdragen för RIG och 
prestationscentrum (NIU) 

Bra med tränarpooler Hur blir det med ombud till förbundsårsmöte? 
Alla delar måste fortfarande komma till tals 

Bra att samla kunskap - men det måste nå ut till 
föreningar 

UC verksamhet måste fortfarande komma till 
tals 
UC verksamhet får inte minskas 

Låt de små distrikten gå samman frivilligt 2025 ger nya uppdrag, varför större 
distriktsförändringar görs först senare 

Låt UC indelningen som fungerar vara kvar 

I stort sett samma uppdrag Vad ska distrikten göra utöver det som står 
idag? Extra medel… 
Verksamhetsuppföljning 

Positivt med liknande uppdrag i alla distrikten Hur tar vi tillvara på de krafter som via en 
sammanslagning inte får plats i en styrelse 

Tydliga uppdrag och mål 
Bättre relation med SFIF 

Grunduppdrag definieras Risk att det försvinner engagerade personer 
Regionala ”fria uppdrag” 
Nya intäkter/erfarenheter 
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Samordnare för distrikten = bra! Svårt att kvalitetssäkra ex 14-17 års 
utbildningen om det ligger på distriktsnivå 
En utbildningsansvarig på prestationscentra? 
Vad händer med närheten och 
lokalkännedomen? 
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Tid- och aktivitetsplan 

2 juli Uppstartsmöte för arbetsgruppen  
13 augusti Möte med arbetsgruppen 
25 augusti Konferens med SDF-ordförande för att testa tankar kring ny indelning 

och eventuellt tillsättning av referensgrupp 
29-30 augusti Avrapportering till förbundsstyrelsen 
19 september Möte med arbetsgruppen 
28 sept.- 20 okt. Möten med SDF-styrelserna (à 2,5 – 4 h beroende på vardagkväll vs 

helg) enligt nedan 
9 oktober Telefonmöte med arbetsgruppen 
11 oktober Delrapport färdigställd och sänd till förbundsstyrelsen 
18 oktober Avrapportering till förbundsstyrelsen 
6 november   Möte med arbetsgruppen 
23 november Ordförandekonferensen i Stockholm 
29 november Möte med arbetsgruppen 
10 december Kort muntlig avrapportering till förbundsstyrelsen 
11 december Möte med arbetsgruppen 
7 januari Möte med arbetsgruppen 
12 januari Redovisning av slutrapport skickas till förbundsstyrelsen  
17 januari  Slutrapportering färdigställd och sänd till förbundsstyrelsen 
14 februari Förbundsstyrelsen tar beslut om styrelseförslag till förbundsårsmötet 
7 mars Utskick av möteshandlingar till förbundsårsmötet 
28-29 mars Förbundsårsmöte i Uppsala 

Möten med SDF-styrelserna 

28 september Kristinehamn Närke o Värmland  Bengt Olsson 
28 september Växjö Blekinge o Småland  Anders Havdelin 
2 oktober Malmö Skåne Toralf Nilsson 
5 oktober Stockholm Gotland o Stockholm Gunilla Löthagen S. 
6 oktober Linköping Västmanland o Östergötland Lou Cederwall 
12 oktober Göteborg Bohuslän-Dal, Göteborg, Halland  Karin Lundgren 

o Halland
19 oktober Falun Dalarna, Gästrikland, Lou Cederwall 

Hälsingland o Uppland
20 oktober Umeå Jämtland-Härjedalen, Medelpad Gunilla Löthagen S. 

Norrbotten, Västerbotten o 
Ångermanland 

Södermanland deltog trots flera påminnelser inte i något av ovanstående möten. 
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Underbilaga 5

Arbetsområden för framtida SDF

Prio Hemsidan - stadgar - SDF Basnivå Större Övrigt Kommentar:

SDF Tillval

A Utbildning/Tränare

 Ledare och tränare på olika nivåer, föreningsledare X X UC, SISU, SFIF 

 Tränarpooler för utbyte av tränarresurser X X Flyttas till rubrik "Samarbete".

 Mentorskap X

A Samarbete och erfarenhetsutbyte

 Möten och nätverk X X
 Inspiration och innovation X Allmänt, behov eller vårdegrund

 Resursanskaffning, ex. partners, arrangemang X

 Kommunikation och information X X
 ”Farmarförhållanden” -- -- -- Ingen uppgift för ett SDF

 Projekt, ex. forskning och utveckling X X SFIF o större SDF

 Gemensamma läger och träningshelger. (Tillägg höstmöten) X X Möjligen i samarbete med större SDF.

 Fånga upp ”risker/problem” och ”möjligheter” och koordinera
kommunikationen med förbundet i en daglig/löpande dialog
och/eller via motioner på årsmöten. (Tillägg klubbintervjuer.) X X
 Påverka, ge energi, skapa förutsättningar (SFIF styrelse) X Allmänt, behov eller vårdegrund

A Tävlingar

 Kalendarium X X
 Funktionärer X X
 Genomföranden X X

B Styrning

 Skapa en attraktiv friidrottsmiljö i regionen Allmän uppgift

 Värdegrundsfrågor Allmän uppgift

 Administration X X
 Fördelning av resurser X X

Sida 1 av 2 54/194



 Information (Tillägg höstmöte) -- -- -- Ingår även under rubrik "Samarbete".

 Föreningsutveckling (SFIF styrelse) X
 Utveckling av ungdomsverksamheten och få unga att stanna
kvar (SFIF styrelse) X X
 Implementera centrala beslut (SFIF styrelse) X X
 Uppnå enhetlighet i hela landet (SFIF styrelse) -- -- -- Målsättning

B Anläggningar

 Gemensamt påverkansarbete X X Stöd fr SFIF

 Gemensamt utnyttjande av befintliga anläggningar X X

B Annat

 En kanal att hämta in information från föreningarna (SFIF

styrelse) (X) Bör stanna kvar hos SFIF
 Uppnå en kritisk massa för att kunna hantera t ex
disciplinärenden (SFIF styrelse) X
 Att få färdiga koncept i stil med Landslagets friidrottsskola
(Höstmöte) X X Här är SDF mottagare o vidardistrbuerar info
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Underbilaga 6: Illustration SDF-indelning
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Verksamhetsmässiga nyckeltal för framtida SDF 
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Underbilaga 8 - flik 1 

Befintliga och nya tjänster enligt förslaget till ny SDF-indelning

tjäns. idag nya tjänst. tjäns. idag nya tjänst.

Övre Norrland Gotland-Stockholm

Norrbotten Gotland
Västerbotten 0,8 Stockholm 2,0

Nedre Norrland Väst

Ångermanland 0,8 Bohuslän-Dal
Medelpad Västergötland 0,2 0,6 **
Jämtland/Härjedahlen Halland

Mitt Göteborg 2,0
Hälsingland
Gästrikland Öst

Dalarna 1,0 * Småland 0,8 0,2
Uppland 0,5 Blekinge

Östergötland
Bergslagen-Mälardalen

Värmland 0,8 Skåne 0,5
Närke
Västmanland Kostnad, TSEK
Södermanland 6,5 3,7 2 035

* Möjlighet finns till halvtidstjänst som till 50 % finansieras av Falu kommun. (Prio 2)

** Redan idag finns en gemensam halvtidstjänst (UC) som delas med Göteborg.
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Underbilaga 8 - flik 2

Ekonomiska data för 2017

Intäkter

Varav 

bidrag Resultat

Eget 

kapital Intäkter

Varav 

bidrag Resultat

Eget 

kapital
TSEK TSEK TSEK TSEK TSEK TSEK TSEK TSEK

Övre Norrland Gotland Stockholm

Norrbotten 90 29 -6 175 Gotland 217 86 -131 14
Västerbotten 89 78 15 46 Stockholm 4 742 700 -45 1 263

179 107 9 221 4 959 786 -176 1 277

Nedre Norrland Väst

Ångermanland 28 23 -8 81 Bohuslän-Dal 211 97 -19 278
Medelpad 43 26 1 191 Halland 165 36 -11 99
Jämtland/Härjedahlen 785 654 314 729 Västergötland 337 159 56 481

856 703 307 1 001 713 292 26 858

Mitt

Hälsningland 99 16 -21 129 Göteborg 60 727 2 233 -2 596

Gästrikland 79 21 11 232
Dalarna 501 383 -12 161 Öst

Uppland 521 117 172 446 Småland 917 181 -54 705
1200 537 150 968 Blekinge 61 31 -15

Östergötland 188 81 73 213
Bergslagen Mälardalen 1 166 293 4 918

Värmland 197 72 -33 145
Närke 211 74 67 343 Skåne 780 120 35 959

Västmanland 65 57 -9 110

Södermanland 191 114 9 199 Intäkter

Varav 

bidrag Resultat

Eget 

kapital

664 317 34 797 71 244 5 388 -2 207 6 999
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Underbilaga 9 

Finansiering av de nya tjänsterna

Budget 2021

Kostnad per tjänst, tkr 550

Antal Lön V-stöd S:a stöd Externa *) Service- Summa

tjänster bidrag avgift

Övre Norrland 0,8 440 440 76 39 555

Nedre Norrland 0,8 440 440 301 5 746

Mitt 0,5 275 275 455 46 776

Bergslagen Mälardalen 0,8 440 440 214 6 660

Gotland Stockholm 0,0 0 0 696 457 1 153

Göteborg 0,0 0 0 200 0 200

Väst 0,6 330 330 224 66 620

Öst 0,2 110 110 212 224 546

Skåne 0,0 0 0 80 75 155

Att fördela (SDF o UC-bidrag) 1 100 1 100 0 0 1 100

Summa 3,7 2 035 1 100 3 135 2 458 918 6 511

Finansiering Finansiering

Nya tjänster Verksamhetsstöd

SFIF

SDF-bidrag 600 0 600
UC-bidrag 750 250 500
Ökning medl avg 350 350
Ökning sank avg 150 150

1 850 750 1 100
Ytterligare finansiering: 1 285
SFIF 1 085 0
SDF gemensamt 200 0

3 135 2 035 1 100

*) enligt 2017 års bokslut
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Underbilaga 10

Röstlängd för framtida SDF baserat på föreslagna principer

Nuvarande 
grundröster

Grundröster 
nytt SDF Röster LOK

Röster 
SM-
poäng

Röster 
verksamhet 
nya SDF Summa

Övre Norrland 4 3 7

Norrbotten 2 1 0
Västerbotten 2 1 1

Nedre Norrland 6 1 7

Jämtland-Härjedalen 2 1 0
Medelpad 2 0 0
Ångermanland 2 0 0

Mitt 8 10 18

Dalarna 2 1 1
Gästrikland 2 1 1
Hälsingland 2 1 1
Uppland 2 2 2

Bergslagen Mälardalen 8 14 22

Närke 2 2 2
Södermanland 2 2 1
Värmland 2 2 2
Västmanland 2 2 1

Gotland Stockhom 4 21 25

Gotland 2 0 0
Stockholm 2 8 13

Öst 6 11 17

Blekinge 2 1 0
Småland 2 4 3
Östergötland 2 2 1

Göteborg 2 14 16

Göteborg 2 4 10

Väst 6 6 12

Bohuslän-Dal 2 1 1
Halland 2 1 0
Västergötland 2 2 1

Skåne 2 10 12

Skåne 2 6 4

Summa nuvarande 46 45 45
Summa nya SDF 46 90 136
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Förbundsstyrelsens förslag Nr 2: 

Förändring av medlems-, sanktions- och övergångsavgifter 

Förslag: 

Förbundsstyrelsen (FS) föreslår: 

att förbundsårsmötet beslutar om nedanstående höjningar för medlems-, sanktions- och 
övergångsavgifter och 
att de nya avgifterna införs från och med verksamhetsåret 2022. 

Medlemsavgifter Nuvarande Förslag 
10 bästa föreningarna 17 600 kr 21 200 kr 
Föreningar 11-20 13 200 kr 15 900 kr 
Föreningar 21-30   8 800 kr 10 600 kr 
Föreningar 31-170   4 400 kr   5 200 kr 
Övriga föreningar   1 980 kr   2 200 kr 

Sanktionsavgifter Nuvarande Förslag 
Motionslopp över 10 000 deltagare 11 000 kr 13 200 kr 
Motionslopp, central sanktion   1 100 kr   1 300 kr 
Stafetter utanför arena   1 100 kr   1 300 kr 
Arenatävlingar/dag utomhus och inomhus      550 kr      660 kr 
Arenatävlingar/dag utomhus och inomhus 
med deltagarantal över 1000 per dag   1 000 kr 

Föreningsbyten Nuvarande Förslag 
Byte före 15 oktober      330 kr      500 kr 
Under året (karens)      550 kr      800 kr 
Under hela året, veteraner 35 år och äldre       110 kr      200 kr 
Under hela året, 11 år och yngre      110 kr   0 kr 

Bakgrund 

Inför organisationsförändringarna med färre specialdistriktförbund men med möjlighet till anställd 
resurs, vilket kommer att medföra en ökad belastning på förbundet, föreslår FS en höjning av 
ovannämnda avgifter. Under de möten som föregått beslutet om förändring har en höjning av 
avgifterna tagits upp som en del av finansieringen och som mötesdeltagarna ansett vara en lämplig 
lösning. Dessutom uppstår det årliga kostnadsökningar för förbundet som löne- och lokalkostnader 
m fl. Medlems- och sanktionsavgifterna höjdes med 10 % inför 2017 men har innan dess legat still 
sedan ”röstreformen” 2009 och avgifterna för övergångar ända sedan 2006.  

Avgiften för barn 11 år och yngre har tagits bort som en del i det nya regelverket för barn 11 år och 
yngre. 
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Förbundsstyrelsens förslag Nr 3: 

Lekmannarevisorer, uppdragsbeskrivning 

Förbundsstyrelsen (FS) föreslår: 

att Lekmannarevisorns uppdragsbeskrivning formuleras enligt nedan; 

Lekmannarevisorns uppdrag 

Uppdraget som lekmannarevisor liknar i allt väsentligt det uppdrag som yrkesrevisorn har med den 
skillnaden att yrkesrevisorn fokuserar på granskning av räkenskaperna medan lekmannarevisorn 
fokuserar på om verksamheten överensstämmer med målen.  

Lekmannarevisorn ska genomföra uppdraget enligt god sed för detta slag av granskning. 

Lekmannarevisorn har rätt att begära upplysningar och hjälp av Förbundsstyrelsen  och förbundets 
operativa ledning.  

Lekmannarevisorn omfattas av tystnadsplikt och får inte lämna upplysningar om sådant som kan 
skada SFIF.  

Lekmannarevisorerna ska efter verkst�lld granskning, senast den 15 februari varje �r till 
Förbundsstyrelsen �verl�mna en granskningsrapport. 

Granskning/arbetssätt 

Lekmannarevisorn ska följa och granska Förbundsstyrelsens verksamhet, bland annat genom att ta 
del av protokoll, rapporter, promemorior och verksamhetsberättelser. 

Lekmannarevisorn ska granska om verksamheten utifrån gällande stadgar och stämmobeslut sköts på 
ett rationellt sätt. Som underlag för granskningen ska lekmannarevisorn ta hjälp av tillgängliga 
dokument som protokoll och planer. 

Lekmannarevisorn ska uttala sig om den interna kontrollen inom SFIF gällande arbetsordningar är 
tillräcklig. Det innebär att lekmannarevisorn ska granska om Förbundsstyrelsen följer de av stämman 
fattade besluten om verksamhetens omfattning och inriktning samt om gällande arbetsordning för 
Förbundsstyrelsen och antagna policydokument följs för att ge stämman ett bra underlag för sin 
bedömning.  

Dokumentation 

Resultatet av granskningen kommuniceras skriftligt i PM till Förbundsstyrelsen när så upplevs 
påkallat. 

Uppdraget ska utmynna i en granskningsrapport som senast den 15 februari varje år ska överlämnas 
till Förbundsstyrelsen . Granskningen ska ske kontinuerligt och fortlöpande dokumenteras.  

Granskningsrapporten ska behandlas vid Förbundsårsmötet. 
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Samverkan med yrkesrevisor 

Lekmannarevisorn ska kommunicera och samverka med yrkesrevisorn samt planera och stämma av 
det årliga revisionsarbetet innan det startar och avslutas. Revisorns och lekmannarevisorns uppdrag 
överlappar delvis varandra, vilket ställer krav på samverkan för att göra en ansvarsfördelning och 
bestämma vem som gör vad. 

Förbundsstyrelsens utlåtande: 

Vid FÅM 2018 i Eskilstuna beslutades att införa lekmannarevisor samt suppleant och vid FÅM 2019 i 
Karlstad valdes lekmannarevisor och suppleant. Uppdragsbeskrivningen under 2019 har tagits fram 
av FS och lekmannarevisorns rapport finns också redovisat i årsberättelsen. Vi anser det väsentligt att 
FÅM 2020 beslutar om hur uppdragsbeskrivning. Förslaget ovan bygger i grunden på den 
uppdragsbeskrivning som Riksidrottsförbundet använder och är också i stora delar samma som 
använts under 2019. 
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Förbundsstyrelsens förslag Nr 4: 

Ändring av stadgemall för SDF – jämställdhet 

Förslag: 

Att ändra i stadgemallen för SDF (7 §) ” genom kravställande på att SDF:s styrelser och 
valberedningar ska bestå av både kvinnor och män. 

Att ändra i stadgemallen för SDF  (14 § punkt 12)  gällande att båda könen ska vara representerade 
som ombud från respektive SDF till SFIF:s förbundsårsmöte.   

Förbundsstyrelsen (FS) föreslår: 

Att ändra texten för stadgemall 7 § ”sammansättning av styrelse mm” med nuvarande lydelse:  ”SDF 
ska verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning 
att jämställdhet mellan kvinnor och män nås, samt att olika åldersgrupper blir representerade”.  
Ändras till följande lydelse: ”SDF:s styrelser och valberedningar skall bestå av kvinnor och män. SDF 
ska verka för att ettdera könet ska vara representerat med minst 40 procent i styrelser, 
valberedningar, kommittéer och andra organ samt att olika åldersgrupper blir representerade” 

Att ändra texten i stadgemall för SDF 3 Kap ”SDF – styrelsen” 17 § med nuvarande lydelse: ”Styrelsen 
bör bestå̊ av kvinnor och män, lika fördelade mellan könen.” Ändras till  följande lydelse: ”Styrelsen 
skall bestå av kvinnor och män och där ettdera av könet bör vara representerat med minst 40 
procent”  

Att ändra stadgemallen för SDF -  §14 ”Ärenden vid SDF-årsmötet” 12  med nuvarande lydelse: 
”Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till SFIF:s förbundsårsmöte, varvid båda 
könen bör vara representerade.” Ändras till följande lydelse: ”Beslut om val av ombud och 
erforderligt antal suppleanter till SFIF:s förbundsårsmöte, varvid båda könen skall vara 
representerade”. 

Förbundsstyrelsens utlåtande: 

En jämställd idrott är en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling. Detta innebär att 
jämställdhetsperspektivet ska finnas med på alla nivåer, i alla beslut och i all verksamhet. Vid 2017-
års RF-stämma antogs nya jämställdhetsmål. Två av delmålen inför 2025 är att kvinnor och män i alla 
beslutande och rådgivande organ är representerade med minst 40 procent samt att valberedningar 
på alla nivåer består av lika antal kvinnor och män. Vid 2017-års RF stämma togs även ett beslut för 
stadgeändring. I denna framgår att SF i sina stadgar ska föreskriva att styrelser och valberedningar 
ska bestå̊ av kvinnor och män, att ettdera könet ska vara representerat med minst 40 procent av 
övriga ledamöter i styrelser, och med hälften av övriga ledamöter i valberedningar samt att i 
normalstadgar för SDF föreskriva att styrelser och valberedningar ska bestå̊ av kvinnor och män.

SFIF arbetar efter RF:s jämställdhetsmål och vid FÅM 2018 antogs en reviderad Mångfalds – och 
inkluderingsplan för Svensk friidrott, där ett av planens prioriterade målsättningar är att uppnå en 
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mer jämställd ledarstab bland såväl tränare som förtroendevalda och verka för representation av 
minst 40 % av det underrepresenterade könet. Till detta har Svenska friidrottsförbundets värdegrund 
uppdaterats, där exempelvis ett förtydligande gjorts gällande jämställdhet och jämlikhet på alla 
nivåer.   

Valberedningar har en stor betydelse i det långsiktiga jämställdhetsarbetet. Med vetskapen om att 
en vanlig strategi för valberedningar är att söka efter kandidater i informella, nära sociala nätverk, så 
är det därav av största vikt att valberedningar består av både män och kvinnor och med en 
sammansättning av människor med olika ålder, bakgrund, erfarenheter och nätverk. FS anser att 
arbetet för jämställdhet är av största vikt för att stärka och utveckla Svensk friidrott med fler 
medlemmar som bidrar med sin kompetens, olika erfarenheter och kunskaper. I enighet med RF:s 
motivering till framtagandet av jämställdhetsmålen, är FS förhoppning att en reglering av stadgar 
kommer att leda till ett mer genomtänkt och systematiskt arbete vid rekrytering av personer till 
friidrottens beslutande och rådgivande organ.  

66/194



Förbundsstyrelsens förslag Nr 5: 

Ändring av startkommando 

Förslag: 

Förbundsstyrelsen (FS) föreslår: 

att använda ordet ”färdiga” ersätts med ordet ”sätt” som startkommando i sprint och häck. 

att startkommandot ”sätt” används vid alla nationella tävlingar från och med utomhussäsongen 
2020. 

Förbundsstyrelsens utlåtande: 

Sedan länge används ordet ”färdiga” i startkommando för att signalera att löparna i sprint- och 
häckgrenar ska inta sin slutliga startposition. 

Ordet ”färdiga” med sina tre stavelser kan betonas på flera olika sätt, och därför ta olika lång tid att 
säga för olika starters, och därtill olika lång tid att reagera på för olika löpare. 

FS föreslår därför att ordet ”färdiga” byts ut, och ersätts med det enstaviga ordet ”sätt” (som en 
förkortning av ”sätt er på er slutliga startposition”). 

Startkommandon i nationella tävlingar ska fortsatt ges på svenska. FS ser också en fördel med 
ljudlikheten mellan det svenska ordet ”sätt” och det engelska ”set”, som används som 
startkommando vid internationella tävlingar. 

Om förslaget vinner förbundsårsmötets gillande justeras texten i följande paragrafer i ”Tävlingsregler 
för friidrott”: 

 F 4.3.13.5
 F 4.4.3
 F 4.4.6
 F 4.4.8
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Förbundsstyrelsens förslag Nr 6: 

SM-status för 24-timmarslöpning 

Förslag: 

Förbundsstyrelsen (FS) föreslår: 

att grenen 24-timmarslöpning får SM-status från och med år 2021 

att SM i 24-timmarslöpning också innehåller VSM-klasser 

Förbundsstyrelsens utlåtande: 

24-timmarslöpning är en etablerad tävlingsform och svenska löpare har nått internationella
framgångar i form av VM-medaljer på både herr- och damsidan.

24-timmarslöpning är en standardiserad tävlingsform som genomförs på en relativt kort och flack
bana. Grenen har väldokumenterad statistik och rekord kan bara godkännas efter att löparen lämnat
dopingprov.

Sedan 2012 har Sverige deltagit i internationella mästerskap i 24-timmarslöpning och sommaren 
2013 gjorde grenen sin entré i det nationella mästerskapsprogrammet i och med införandet av ett 
Riksmästerskap (RM). 

Riksmästerskapet i Skövde 2019 blev det hittills största, med 30 deltagare (9 kvinnor och 21 män). 

Efter ett åtta år långt försök att genomföra RM anser FS att tiden är mogen att ge 24-timmarslöpning 
SM-status. 
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Förbundsstyrelsens förslag Nr 7: 

SM-status för traillöpning 

 

 

Förslag: 

 
Förbundsstyrelsen (FS) föreslår: 

att grenen traillöpning får SM-status från och med år 2021 

att SM i traillöpning genomförs på två distanser, där den ena tillhör kategori S (se nedan) och den 
andra är en ultradistans 

att SM i traillöpning också innehåller VSM-klasser 
 

 

Förbundsstyrelsens utlåtande:  

Traillöpning är en gren som är på stark framväxt i Sverige. Årligen arrangeras mellan 250 och 350 
traillopp i Sverige och i dagsläget finns tusentals svenska traillöpare. Merparten av dessa löpare är 
motionärer, och det finns ett 70-tal utövare som elitsatsar på sin traillöpning. 

Till dags dato är endast en mindre andel av Sveriges traillöpare medlemmar i en friidrottsförening. FS 
tror att införande av SM i traillöpning skulle kunna bidra till en stark medlemstillväxt för Svensk 
Friidrott, både genom att fler föreningar ansöker om medlemskap i förbundet och genom att fler 
löpare blir medlem i friidrottsföreningar. 

Traillöpningen har vuxit fram utanför den traditionellt organiserade idrotten, men har på senare år 
närmat sig friidrotten och sedan 2015 har Svensk Friidrott varit representerade med landslag vid EM- 
och VM-tävlingar i Ultra trail (d.v.s. traillopp på löpsträckor som är längre än marathondistans). 

Sedan 2018 har Svensk Friidrott bjudit in till Riksmästerskap (RM) i Ultra trail: Det första loppet i 
Sundsvall 2018, sedan i Genarp 2019 och inom kort (april 2020) genomförs det tredje 
Riksmästerskapet i Jonsered. 

Under 2019 har World Athletics, ITRA* och IAU** samarbetat om att ta fram formerna för ett VM i 
traillöpning (inom ramen för Trail and Mountain Running Championships) som enligt planerna ska 
arrangeras vartannat år från och med 2021, och innehålla lopp på två olika distanser: 

 Category S (löpsträcka 35–45 km, km-effort-index 45–74) 
 Category L (löpsträcka 75–85 km, km-effort-index 115–154) 

Parallellt har European Athletics satt ett ramverk för EM i traillöpning (som en del av Off-Road 

Running Championships), som ska arrangeras vartannat år från och med 2022: 

 Category M (löpsträcka 45–60 km, km-effort-index 75–114) 
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I våra skandinaviska grannländer genomförs redan mästerskap i traillöpning. I Norge är 
mästerskapssträckan ca 50 km, medan Danmark har nationella mästerskap i både kort trail (ca 12 
km) och lång trail (ca 50 km). 

Med ovanstående resonemang som stöd anser FS att det finns goda skäl att införa officiella svenska 
mästerskap i traillöpning. 

* ITRA = International Trail Running Association

** IAU = International Association of Ultrarunners
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Förbundsstyrelsens förslag Nr 8: 

SM-status för veteranklasser på 100 km 

 

 

Förslag: 

 
Förbundsstyrelsen (FS) föreslår: 

att införa VSM på 100 km, med start sommaren 2020  

 

 

Förbundsstyrelsens utlåtande:  

Sedan 2011 genomförs SM på 100 km landsvägslöpning. Tävlingen har också innehållit 
Riksmästerskap (RM) för veteraner. FS anser att även veteranklasserna bör ha SM-status från och 
med 2020.   
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Förbundsstyrelsens förslag Nr 9: 

Delegering avseende ändring av tävlingsregler 

Förslag: 

Förbundsstyrelsen (FS) föreslår: 

att delegera beslut om ändring av SFIF:s tävlingsregler till förbundsstyrelsen. 

Förbundsstyrelsens utlåtande: 

Under kapitel 2 Allmänna bestämmelser, enligt paragraf 15 § Tävlingsregler 
”För tävling i friidrott gäller RF:s, WA:s och SFIF:s tävlingsregler. Beslut om ändring av SFIF:s 

nationella tävlingsregler tas av förbundsårsmötet i den mån delegering till FS inte har skett.” 

FS förslag är att delegera ansvaret för ändring av nationella tävlingsregler till förbundsstyrelsen. 

FS ska årligen genomföra en Tävling- och regelkonferens som ska behandla förslag om ändringar av 
tävlingsregler. Konferensen har till uppgift att behandla och föreslå eventuella ändringar av 
tävlingsregler och lämna rekommendation till FS för beslut och genomförande.  

Det är FS uppfattning att det är ett mer lämpligt tillvägagångsätt att diskutera tävling- och 

regelfrågor på en speciell konferens än att behandla detaljerade frågor på ett förbundsårsmöte. 

Tävling- och regelkonferensen ska ha hög kompetens och erfarenhet inom regelfrågor med 
representation från International Technical Officials (ITO), Starters, SFIF:s landslagsledning, Aktivas 
råd, Regelgruppen och Tävlings- och arrangemangskommittén (TAK). Föreningar och distrikt som 
lämnat förslag/motion om ändring av tävlingsregler ska vara representerade ifall de så önskar.  

Regelkonferensen ska genomföras under hösten (företrädesvis i oktober) varje år. Förslag till ändring 
av tävlingsregler lämnas till regelkonferensen istället för till FÅM, senast den 30 september. 
Förslagen som skickas in till förbundet ska redovisas på friidrott.se med eventuella förklaringar. 

Detta förslag är att likställa med arbetssättet hur ändringar av tävlingsbestämmelser genomförs 
internationellt. Både inom European Athletics och World Athletics lämnas förslagen till ändringar till 
Council (styrelse) för beslut. 

Delegering till FS kan, i sin helhet eller i enskilda ärenden, upphävas av FÅM.
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Förbundsstyrelsens förslag Nr 10: 

Beslut om ny Verksamhetsinriktning 2021 – 2025 

 

 

Förslag: 

 
Förbundsstyrelsen (FS) föreslår: 

att Verksamhetsinriktning byter namn till Strategi  

att beslut om Strategi 2021 – 2025 tas på FÅM 2021 

 

 

Förbundsstyrelsens utlåtande:  

Ett av de viktigaste styrdokumenten som finns för Svensk Friidrott är Verksamhetsinriktningen (VI). VI 
ska staka ut riktningen och den årliga Verksamhetsplanen ska mer i detalj beskriva hur målen i VI ska 
nås. Den befintliga VI gäller t o m 2020 och det pågår ett arbete med att ta fram en ny som ska gälla 
2021 – 2025.  Eftersom de flesta SF och RF använder Strategi som ett begrepp har SFIF också 
anammat det som ett samlingsnamn för arbetet. Strategi 2025 utgår från behoven av att 
förnya/förbättra Svensk Friidrott med tre perspektiv: Friidrottsutveckling, Föreningsutveckling och 
Förbundsutveckling.  

Strategi 2025 har bland annat diskuterats under distriktens höstmöten, på ordförandekonferensen, 
under workshops med föreningsordföranden, förbundskansliet och FS. FS anser att det är av yttersta 
vikt att strategin blir väl förankrad och genomarbetad. Därför gör Förbundsstyrelsen bedömningen 
att det kommer behövas mer tid under 2020 för att arbeta fram ett balanserat förslag enligt följande 
tidplan: 

 I september 2020 kommuniceras en första version  
 En förankringsprocess genomförs hösten 2020 
 Beslut tas på FÅM 2021  

FS bedömer att det inte räcker att upprätta en strategi vart femte år med tanke på samhällets snabba 
förändringstakt, utan att strategiarbetet är en process som löpande behöver få ta plats, diskuteras 
och omvärderas. Därför ser vi det som centralt att årligen utvärdera den lagda strategin. 
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Förbundsstyrelsens förslag Nr 11: 

Förbundsårsmöte respektive Friidrottsforum genomförs vartannat år. 

Förslag: 

Förbundsstyrelsen (FS) föreslår: 

att Svenska Friidrottsförbundet från och med år 2022 genomför förbundsårsmöte respektive 
Friidrottsforum vartannat år. Jämna år arrangeras förbundsårsmöte. Udda år arrangeras 
Friidrottsforum. 

att mandatperioderna för förbundsordförande blir från år 2022 två år och för ledamöter av 
förbundsstyrelsen två år. 

att det genomförs en utvärdering av att genomföra förbundsårsmöte vartannat år efter 
förbundsårsmötet 2026. 

att Svenska Friidrottsförbundets stadgar ändras enligt följande: 

7 §: Andra stycket om arbetsår stryks. 

18 § sjunde stycket ändras till: 

”Det åligger SFIF att upprätta röstlängd före januari månads utgång det år förbundsårsmöte äger 
rum, att gälla till ny röstlängd har upprättats.” 

20 § första stycket ändras till: 

” Förbundsårsmöte hålls vartannat år före utgången av mars månad på tid och plats som 
förbundsstyrelsen bestämmer. Detta gäller jämna år. Udda år ska ett Friidrottsforum arrangeras.” 

21 § ändras till: 

Motioner att behandlas vid årsmötet ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 15 januari det 
år förbundsårsmöte äger rum. 

22 § punkt 5 ändras till: 

”Behandling av verksamhetsberättelser, årsredovisningar samt revisionsberättelser för de två 
senaste verksamhetsåren: 

a) Verksamhetsberättelser

b) Årsredovisningar

c) Revisionsberättelser”

22 § punkt 6 ändras till: 
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”Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning för de två senaste verksamhetsåren.” 

22 § punkt 8 ändras till: 

”Fastställande av medlemsavgift till SFIF för två år.” 

22 § punkt 9 ändras till: 

”Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av två år. 

22 § punkt 10 ändras till: 

”Val av erforderligt antal övriga ledamöter för en tid av två år. 

22 § punkt 11 ändras till: 

”Val av två revisorer med personliga ersättare eller ett revisionsbolag, med uppgift att granska 
verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom SFIF inom en tid av två år.” 

22 § punkt 13 ändras till: 

”Val av ordförande i valberedning för en tid av två år.” 

22 § punkt §14 ändras till: 

”Val av fyra ledamöter i valberedningen för en tid av två år.” 

25 § fjärde och femte styckena ändras till: 

”Senast den 15 december året före förbundsårsmötet ska valberedningens ordförande på SFIF:s 
hemsida offentliggöra vilka styrelseledamöter, vars mandattid går ut vid förbundsårsmötet, som 
avböjt kandidatur. 

Föreningar och SDF har rätt att senast den 15 januari det år förbundsårsmötet äger rum föreslå 
kandidater för valen under 22 § punkterna 9-11.” 

27 § punkt 6 ändras till. 

”6. för varje räkenskaps- och verksamhetsår upprätta verksamhetsberättelse med årsredovisning, 
som ska bestå av förvaltningsberättelse och resultat- och balansräkning,  

7. senast den 1 mars varje år ställa förvaltningsberättelsen, räkenskaperna och övriga för revision
erforderliga handlingar avseende föregående räkenskapsår till revisorernas förfogande,

8. årligen på hemsidan tillgängliggöra årsredovisning och revisionsberättelse så snart revisorerna har
utfört sin granskning,”
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Förbundsstyrelsens utlåtande: 

Arbetet med att utveckla demokratin är en kontinuerlig process inom Svensk Friidrott. Viktigt att 
beakta i denna analys är även att det ofta är långa ledtider inom demokratisk folkrörelseverksamhet. 

Med tanke på det långsiktiga uppdraget med utveckling av verksamheten som en förbundsstyrelse 
(FS) har att ta ansvar för, på uppdrag av friidrottsrörelsen, anser FS att det är lämpligt att ett 
förbundsårsmöte genomförs endast vartannat år. Det skapar större möjligheter för ledamöter att 
sätta sig in i verksamheten men framförallt att långsiktigt driva viktiga frågor och bidra till utveckling. 
I förslaget anges att mandatperioden för styrelseledamöter föreslås blir två år.  

Detta innebär en mindre risk att alla styrelseledamöter kan avgå samtidigt, men efter att lyssnat med 
andra specialförbund och gjort ett omfattande analysarbete så anser FS att riskerna är större att det 
blir svårt att rekrytera styrelseledamöter för en så lång tid som fyra år. Det kan för en del personer 
vara en lång tid att binda sig för ett åtagande. En utvärdering av denna nya ordning kommer att 
genomföras efter förbundsårsmötet år 2026. 

Ett förbundsårsmöte med dess mer formella former ska lämpligen kompletteras vartannat år med ett 
Friidrottsforum där det finns plats för mer informella samtal och diskussioner om viktiga 
framtidsfrågor inom friidrotten. Ett sådant upplägg gör att flera ledare kan involveras i den 
demokratiska processen och trösklarna för deltagande i debatten blir lägre. Detaljer om 
Friidrottsforum fastställs av FS, men en tydlig arbetsinriktning ska vara att ta upp aktuella 
framtidsfrågor och att upplägget sker på ett sådant sätt att det inbjuder flera individer än på ett 
förbundsårsmöte att deltaga i det demokratiska utbytet och samtalen.  

Underlag till detta förslag från FS har erhållits genom att studera det demokratiska mötesupplägget 
inom Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Där genomförs Riksidrottsmötet (RIM), som är 
beslutande, vartannat år och följande år arrangeras Riksidrottsforum, som ej är beslutande, där det 
informeras och diskuteras om viktiga frågor inför kommande RIM, men även andra aktuella ämnen 
inom svensk idrott.  FS har även i beredningen av detta styrelseförslag haft kontakter med andra 
specialförbund som redan tidigare genomfört den aktuella förändringen och har goda erfarenheter 
från föreslagen modell. De positiva erfarenheterna handlar dels om att få ett mer långsiktigt fokus på 
beslut och olika vägval för verksamheten inom de aktuella specialförbunden, men även delaktighet 
från flera personer och grupper i diskussioner, samtal och debatter. 

Den föreslagna ändringen för med sig ett flertal följdändringar i stadgarna. Dessa framgår av att-
satserna i det formella styrelseförslaget.  
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Förbundsstyrelsens förslag Nr 12: 

Implementation av Parafriidrotten 

Förslag: Förbundsstyrelsen får i uppdrag  att förbereda för och genomföra 
implementationen av Parafriidrotten i Svensk Friidrott 

Förbundsstyrelsen (FS) föreslår: 

att Förbundsårsmötet ger i uppdrag till Förbundsstyrelsen att ansvara för implementering av 
Parafriidrotten i Svensk Friidrott. 

att detta ska ske när förutsättningarna är klara och förbunden är överens, tidigast 1 januari 
2021. 

Förbundsstyrelsens utlåtande: 

En avsiktsförklaring mellan Svenska Friidrottsförbundet och Svenska Parasportförbundet 
tecknades i slutet av 2017 för att undersöka förutsättningarna för Svenska 
friidrottsförbundet att överta friidrottsverksamheten från Parasportförbundet för personer 
med funktionsnedsättning.  Parasport Sverige har fattat beslut på flera av sina 
förbundsmöten, som på olika sätt innebär att ansvaret för Parasportens idrotter stegvis skall 
övertas av andra Specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet. Svenska 
Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté (Parasport Sverige)  organiserar 
idag idrotten för personer med rörelsenedsättning, synnedsättning samt för personer med 
intellektuella funktionsnedsättningar inom 15 olika idrotter, där friidrott är en av dessa. 

En av idrottsrörelsen 5 bestämda utvecklingsresor handlar om inkludering. Svensk friidrott 
har en uttalad ambition att inkludera personer med funktionsnedsättning vilket också är en 
naturlig del i friidrottens grundläggande värden som bygger på en idrott som är till för alla. 
Detta innebär att vi ska ta tillvara på alla individers möjligheter att inkluderas och vara 
delaktiga i vår verksamhet, oavsett funktionsförmåga. Inkluderingen av parafriidrotten är 
också ett led i arbetet med Svensk friidrotts mångfalds – och inkluderingsplan. Det finns 
föreningar inom Svensk friidrott som redan i dag en etablerad verksamhet för personer med 
funktionsnedsättning.  

En projektgrupp bestående av representanter från Parasportförbundet, föreningsledare 
samt parasportansvarig från Svenska friidrottsförbundet arbetar sedan 2019 med 
implementeringen av parafriidrotten till Svenska friidrottsförbundet.  Projektgruppens 
arbete utgår ifrån en checklista för övertagande, som Parasport Sverige har utvecklat. 
Projektgruppen har identifierat sex olika delprojekt: tränarutbildning, landslag, tävling, 
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föreningsutveckling, riksidrottsgymnasier samt Special olympics. Dessa delprojekt leds av 
representanter från både Svenska friidrottsförbundet och Parasportförbundet tillsammans. 
Under 2019 har syftet varit att friidrottens representanter ska få en inblick i hur 
parasportens förutsättningar ser ut inom det aktuella området. Projektgruppen rapporterar 
till styrgruppen med representanter från Parasport Sverige och FS. 

En viktig uppgift för projektgruppen framöver att formulera uppdrag/arbetsuppgifter inom 
vart och ett av delprojekten för att komma närmare ett läge där Svensk Friidrott har 
kompetens och resurser att ta över ansvaret för verksamheten inom respektive område. 

En viktig aspekt är att se över hur de ekonomiska förutsättningarna ser ut, både under och 
efter inkluderingsprocessen. Från 2020 så har Svenska friidrottsförbundet tillsatt en resurs, 
genom RF-medel för paraidrott, för att arbeta med implementeringen av parafriidrotten. Det 
operativa arbetet består i nuläget av att kartlägga vilka föreningar som bedriver parafriidrott 
i sin verksamhet. Vidare bygger uppdraget på att klargöra hur parafriidrotten ska inkluderas i 
vårt tävlingsadministrationssystem, tränarutbildningar, landslag och riksidrottsgymnasier. 
Arbetsprocessen framåt innebär även en översyn av vilket stöd Svensk Friidrott kan vara för 
föreningarna ute i landet, med fokus på att starta upp eller bredda sin verksamhet med 
parafriidrott. 
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Förbundsstyrelsens förslag Nr 13: 

Ändring i stadgarna, IAAF till WA 

Förslag: 

Förbundsstyrelsen (FS) föreslår: 

att i följande paragrafer i våra stadgar ändras beteckningen IAAF till WA (World Athletics). 
1 kap 3§ 
2 kap 15§ 
3 kap 18§ 
3 kap 19§ 
4 kap 26§ 
4 kap 27§ 

Förbundsstyrelsens utlåtande: 

Internationella Friidrottsförbundets (IAAF) styrelse antog i juni 2019 ett principbeslut om att ändra 
sin officiella beteckning till World Athletics med förkortningen WA. Det formella beslutet togs av 
kongressen i Doha som genomfördes i samband med VM 25-26 september 2019. 

Som en konsekvens av beslutet ovan finns anledning uppdatera våra stadgar med rätt benämning på 
Internationella Friidrottsförbundet. 
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Förbundsstyrelsens förslag Nr 14:  

Lekmannarevisorer, utökning av antal ordinarie 

Förslag: 

Förbundsstyrelsen (FS) föreslår: 

att Svenska Friidrottsförbundets verksamhet ska granskas av två ordinarie lekmannarevisorer med en 
suppleant.  

att ändra i de paragrafer i stadgarna som en konsekvens av ett eventuellt beslut. 

Förbundsstyrelsens utlåtande: 

Vid FÅM 2018 i Eskilstuna beslutade satt inrätta uppdrag som Lekmannarevisorer med uppdrag att; 
”Svenska Friidrottsförbundets verksamhet ska granskas av en lekmannarevisor med en personlig 
suppleant. Lekmannarevisorn ska granska om verksamheten överensstämmer med centrala beslut 
och förbundets mål. De handlingar som lekmannarevisorerna begär och hör ihop med deras uppdrag 
ska, om inte sekretess föreligger, överlämnas till de valda personerna.”. 

Efter diskussion och dialog med såväl nuvarande lekmannarevisorer som valberedning ser vi ett 
värde i att välja två lekmannarevisorer för att ytterligare säkerställa god kvalitet i arbetet och 
uppdraget.
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MOTIONER 
Förbundsårsmötet 2020 

1. Föreslagen regional organisation. Dalarnas Friidrottsförbund 

2. Förstärkning av valberedningsarbetet. Skånes FIF, IFK Lidingö Friidrott, Tjalve IF, 
 Täby IS 

3. Stafett-SM, ökad status. Spårvägens FK 

4. Stafett-SM med regioner/distrikt . Dalarnas Friidrottsförbund  

5. Stafett-SM, ändring av åldersregler. IF Hagen Friidrottsklubb  

6. SM 10 km, byte av dag och plats. IF Hagen Friidrottsklubb 

7. Mångkamps-SM inkluderas i Friidrotts-SM. Hässelby SK Friidrott 

8. Lag-SM, män och kvinnor tillsammans. KFUM Örebro Friidrott 

9. Lag-SM, Kvinnor 3000 m hinder till 2000 m hinder Östergötlands Friidrottsförbund 

10. Ändring av startregler för barn i regelboken. IFK Tumba Friidrottsklubb, Ärla IF 

11. Mångkamp inomhus för 13-åringar, komplettering Hammarby IF Friidrott 
av grenprogram.

12. Dopingtest för alla Mästerskapsrekord. IFK Lidingö Friidrott 

13. Införande av förbundstidtagningsledare. IFK Tumba Friidrott 

14. Landslagsdräkter, särskiljande. IFK Lidingö Friidrott 
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Motion nr 1: Föreslagen region/distriktsförändring 2021-2023 
Avsändare:  Dalarnas Friidrottsförbund 
Styrelsens yttrande över föreslagen region/distriktsförändring 2021-2023 
 

 
Motionärernas förslag:  
att region/distriktssammanslagningen görs stegvis under 2021-2023, med de frivilliga distrikten 2021 
 
att översyn av UC-regionerna så att de kan bli lämpligt stora för att genomföra utbildningsinsatser 
 

 
Förbundsstyrelsen föreslår: 
att förbundsårsmötet beslutar att avslå motionen. 
 
Förbundsstyrelsens utlåtande:  
Enligt Svenska Friidrottsförbundets stadgar, 6:e kapitalet som berör specialdistriktsförbunden (SDF), 
finns i 31§ en uppräkning av de 23 distrikt som ingår i förbundet. Varje förändring i paragrafen måste 
beslutas av ett förbundsårsmöte. Därför är det inte möjligt att stegvis göra sammanslagningar 
eftersom varje sammanslagning måste beslutas av årsmötet. 
 
Det beslut som togs av FÅM 2019 och som nu gäller, innebär att 
den framtida regionala organisationen utformas utifrån följande inriktning: 

- Att organisationen ska bestå av en regional nivå 
- Att organisationen ska bestå av färre SDF fr o m 2021 
- Att framtida SDF ska vara kopplade till någon form av ”resurscenter” (RIG, PC, stark förening) 

och att ha möjlighet till en anställd resurs. 
 
Ett principiellt beslut om att det ska vara färre SDF fr.o.m. 2021 har således redan tagits. Det främsta 
motivet för att SFIF ska ha färre distrikt är att FS under ett antal år kunnat konstatera att ett antal av 
distrikten behöver stärkas för att de ska ha en realistisk möjlighet att bedriva en kvalitativ 
verksamhet. Bland annat behöver alla distrikt ha möjlighet att ha en anställd resurs som kan ha det 
som sin huvudsakliga sysselsättning. 
 
Vad gäller UC innebar årsmötesbeslutet att de uppgifter som idag ligger på UC får hanteras endera av 
SFIF eller framtida SDF. Utbildning kommer att vara en betydande del av framtida SDF´s 
ansvarsområde och att det ska finnas anställd resurs inom varje SDF bör göra det effektivare att 
genomföra utbildningar. Det finns heller inget som hindrar att även de framtida distrikten 
samarbetar avseende utbildningar eller skickar eller tar emot deltagare från annat SDF. Beslutet 
kommer att ligga hos respektive SDF.  
 
Vad gäller finansieringen har arbetsgruppen inte funnit någon möjlighet till extern finansiering utan 
den måste ske genom omfördelning av SFIF’s budget. 
 
Genom att i högre utsträckning använda digital kommunikation så anser förbundsstyrelsen att 
effektiviteten kan bibehållas trots ökade avstånd inom de nya distrikten. Resurser, som idag används 
till administrativa uppgifter, kan användas till att stärka arbetet med föreningsutveckling. 
 
Även om FS är medveten om att det finns invändningar mot förslaget till en ny distriktsindelning så är 
det tydligt att en majoritet av de nuvarande distrikten är positiva till förslaget. Den arbetsgrupp som 
arbetat med förslaget till ny regional organisation har varit noga med att i olika steg förankra sitt 
arbete och lyssna på de inspel och åsikter som framförts. Däremot är det sällan möjligt att få 100% 
acceptans för en sådan här organisatorisk reform.   
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1(2) 

Motion: Föreslagen region/distriktsförändring 2021-2023 
 

 

Uppdraget/Tidsplan 

Vad ska distrikten göra utöver det som görs idag?  Detta har ej klargjorts. 

Låt de små distrikten gå samman frivilligt. Vision 2025 ger nya uppdrag, varför 
större distriktsförändringar görs först senare då uppdragen har klarnat beträffande 
bland annat parasport och motionsaktiviteter. Vision 2025 säger att verksamheten 
ska gå från elittriangel till den bredare rektangeln. 

Första året, 2021, bör de distrikt gå samman som frivilligt valt att göra så. 
Erfarenheterna från de första sammanslagningarna kan sedan överföras till de 
senare sammanslagningarna. 

En stegvis förändring med uppföljning/avstämning görs under 2022-2023 för att 
se till att regioner/distrikten är beredda att leva upp till Vision 2025.  

Dalarnas Friidrottsförbund motsätter sig sammanslagning med andra distrikt redan 
2021 därför att resurser att betjäna ett sammanslaget distrikt inte kommer att finnas. 

Distriktets hela verksamhet kommer att kraftigt försämras vid en 
tvångssammanslagning redan 2021. 

 

 

Ekonomi 

Dalarna har 1 tjänst och behöver minst 1 extra tjänst för att kunna ha service till en 
utökad region/distrikt. Nuvarande tjänst är finansierad av stat/kommun beroende på 
nuvarande anställd person varför 2 externfinansierade tjänster behövs för att inte 
ge försämrad service till klubbarna. 

Ingen ökad beskattning på distrikt eller föreningar accepteras av en majoritet av 
klubbarna. 

 

2(2) 

Effektivitet 

Den föreslagna regionen/distriktet har stora avstånd, mer än 500 km långt och 300 
km brett. Erfarenhetsmässigt uppstår då stora förluster av arbetstid på grund av de 
långa resorna. 
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Stora avstånd mellan region/distriktskontor och klubbarna bland annat försämrar
demokrati och medbestämmande. 

UC 

Vår nuvarande UC indelning, UC Fri Mitt, som fungerar bra. UC Fri Mitt , som 
betjänar Dalarna, Hälsingland, Gästrikland och Uppland, kan gärna betjäna flera
närliggande distrikt. Man får då bättre underlag för utbildningsinsatserna och 
behöver inte ställa in planerade utbildningar på grund av för få anmälda deltagare. 

FÖRSLAG: 

1 Region/distriktssammanslagningen görs stegvis under 2021-2023, 

med de frivilliga distrikten 2021. 

 2 Översyn av UC-regionerna så att de kan bli lämpligt stora för att 
genomföra utbildningsinsatserna.  

Inlämnad av Dalarnas Friidrottsförbund 
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Motion nr 2: Förstärkning av valberedningsarbetet 
Avsändare:  Skånes FIF, IFK Lidingö Friidrott, Tjalve IF, Täby IS 
Styrelsens yttrande över Förstärkning av valberedningsarbetet 
 

 
Motionärernas förslag:  
att förbundsmötet beslutar att lekmannarevisorerna ska ges uppgiften att även bereda valet av 
valberedning, genom att införa ett tillägg i 25 § SFIF:s stadgar enligt nedan (punkt 1); samt 
 
att förbundsmötet uppdrar till styrelsen att avsätta en mindre summa som valberedningen har 
möjlighet att disponera för att kunna anlita extern expertis inom HR-området för att ge råd i 
utvärderingen av föreslagna kandidater. Detta genom att addera en mening i 25 § SFIFs stadgar enligt 
nedan. 
 

 
Förbundsstyrelsen föreslår: 
att förbundsårsmötet anser motionen besvarad genom nedanstående 
att mot bakgrund av motionen uppdra till FS att, i enlighet med FS utlåtande, genomföra en 
utredning/ ett utvecklingsarbete för att till FÅM 2021, efter remiss till föreningar och SDF, framlägga 
förslag på ett mer formaliserat och strukturerat arbetssätt för valberedning inklusive process för 
nominering inför val av valberedning 
 
Förbundsstyrelsens utlåtande:  
FS anser att en mer djupgående analys bör genomföras i relation till en stadgeändring för 
lekmannarevisorns uppdrag i beredningen av förslag till valberedning.  FS vill därför tillsätta en 
arbetsgrupp som utreder och framlägger förslag på ett mer formaliserat och strukturerat arbetssätt 
för valberedningen inklusive process för nominering inför val av valberedning, där SDF och föreningar 
ges möjlighet att involveras i processen.   

FS instämmer med motionärerna gällande valberedningens nyckelroll och ser ett behov av att valet 
av valberedning vid årsmötet föregås av en mer förberedd och formaliserad process, vilket även är 
praxis inom Riksidrottsförbundet.  FS instämmer vidare i att en konkurrenskraftig organisation kräver 
ett professionellt ledningssätt av personer med kompetensen som krävs för uppdraget.  

FS anser inte att arbetssättet för valberedningen ska stadgas i detalj när det gäller ett utökat stöd 
genom råd och hjälp av professionell analys av kandidaters CV:n, kompetens och personlighet. Om 
det framkommer behov av kompetensförstärkning i utvärderingen av kandidater har valberedningen 
frihet att förstärka med extern kompetens utifrån valberedningens budget alternativt så kan de äska 
utökad ram i budgetarbetet. FS instämmer med motionärerna om att valberedningens kandidater 
och deras kompetenser ska matcha förbundets och svensk friidrotts behov. Därav instämmer FS i att 
förbundets arbetssätt bör gå i linje med World Athletics nya konstitution, vilken lyfter kraven på 
kompetens i utvärdering av kandidater till olika roller med syfte att skapa en effektiv och ansvarsfull 
organisation. Förbundsstyrelsen anser därför att tydligare skriftliga riktlinjer för utvärdering och 
analys av kompetensprofiler av styrelsekandidater bör tas fram. 
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Till: Svenska Friidrottsförbundets årsmöte 2020 

Motion om förstärkning av valberedningsarbetet 

Förslag:  Vi undertecknade föreningar föreslår 

att förbundsmötet beslutar att lekmannarevisorerna ska ges uppgiften att även 
bereda valet av valberedning, genom att införa ett tillägg i 25 § SFIF:s stadgar 
enligt nedan (punkt 1); samt 

att   förbundsmötet uppdrar till styrelsen att avsätta en mindre summa som 
valberedningen har möjlighet att disponera för att kunna anlita extern expertis 
inom HR-området för att ge råd i utvärderingen av föreslagna kandidater. 
Detta genom att addera en mening i 25 § SFIF's stadgar enligt nedan (punkt 2). 

Som ett led i arbetet med Good governance inom friidrotten (se bilagd rapport) har bland 
annat vikten av att stärka valberedningens arbete definierats.  Det är också i linje med 
IAAF's/World Athletics nya konstitution som lyfter kraven på kompetens och professionell 
utvärdering av kandidater till olika roller med syfte att skapa en effektiv och ansvarsfull 
organisation.

Valberedningen har en nyckelroll i alla demokratiska organisationer. Det innebär att även 
valet av valberedning vid årsmötet bör föregås av en mer förberedd och formaliserad 
process. Det är naturligt att den av årsmötet valda lekmannarevisorn, tillsammans med sin 
personliga ersättare, får ett tilläggsuppdrag att också bereda valet av valberedning och 
presentera ett förslag till årsmötet. På liknande sätt som är praxis inom Riksidrottsförbundet. 

Likaså är det rimligt att valberedningen ges en mindre ekonomisk resurs för att ha möjlighet 
att anlita rådgivande HR-expertis i sitt arbete.  Detta i syfte att stärka kvaliteten i sitt arbete, 
till exempel genom expertbedömningar vid de utvärderingar som görs av föreslagna 
kandidater.   

1. Lekmannarevisorer – valberedning för valberedningen
Att formalisera en ”valberedning för valberedningen” kan enklast göras genom att i 
stadgarna komplettera uppdraget för lekmannarevisorn, och dennes personliga suppleant, 
med att de två även ska bereda valet av valberedning. Dvs ett liknande upplägg som hos RF. 
Lämpligen kan ett sista nytt stycke tillföras 25 § SFIF:s stadgar enligt följande: 

”Lekmannarevisorn och dennes personliga suppleant bereder val av valberedning. I tillämpliga 
delar ska de i sin beredning följa de tider och aktiviteter som anges för valberedningens arbete. 
Innan kandidatnomineringen påbörjas för val av valberedning enligt 22 § punkterna 12-13 ska 
lekmannarevisorn presentera förslaget till ordförande och övriga ledamöter i valberedning 
samt redovisa de övriga namn som föreslagits till lekmannarevisorn.” 

2. Budgeterade resurser för valberedningsarbetet
För att valberedningen ska kunna göra ett fullgott kvalitativt arbete är det rimligen också 
naturligt med en viss ekonomisk resurs för att ha möjlighet att anlita extern expertis på HR-
området. Detta för att valberedningen ska kunna få expertråd i utvärdering av kandidaters 
kvalifikationer och lämplighet som styrelseledamöter. 
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Enklast görs detta genom att i stadgarnas § 25 – Valberedningen – addera en mening i slutet 
av åttonde stycket: 

”Valberedningen har möjlighet att vid utvärderingen av kandidater ta råd av extern HR-expertis 
upp till en kostnad av ett halvt prisbasbelopp" 

 

 

Utdrag ur SFIF nuvarande Stadgar om Valberedning 
 

25 § Valberedningen 

Valberedningen ska bestå av ordförande och fyra övriga ledamöter, valda av förbundsårsmötet. 
Antalet övriga ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen och olika åldersgrupper bör vara 
representerade. 
Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande. 
Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så 
bestämmer. 
Senast den 15 december ska valberedningens ordförande på SFIF:s hemsida offentliggöra vilka 
styrelseledamöter, vars mandattid går ut vid förbundsårsmötet, som avböjt kandidatur. 
Föreningar och SDF har rätt att senast den 15 januari föreslå kandidater för valen under 22 § 
punkterna 9-11. 
Senast tre veckor före förbundsårsmötet ska valberedningens ordförande på SFIF:s hemsida 
offentliggöra valberedningens förslag beträffande varje val enligt 22 § punkterna 9-11 samt 
meddela namnen på de kandidater som i övrigt nominerats. 
Valberedningen ska i sitt arbete fortlöpande följa verksamheten inom förbundsstyrelsen. 
Innan kandidatnominering påbörjas för val enligt 22 § punkterna 9-11 ska valberedningen 
muntligen presentera sitt förslag beträffande de val som ska förekomma samt meddela 
namnen på de kandidater som i övrigt nominerats.  
De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom 
om. 
Valberedningens förslag ska protokollföras och efter förbundsårsmötet ska protokollet 
överlämnas till förbundsstyrelsen. 
 
 

 

Täby IS  Tjalve IF  IFK Lidingö Friidrott 

 

Skånes Friidrottsförbund 
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1. Summering
Detta är den andra rapporten från Svenska Friidrottsförbundets governance-projekt.  Den
första rapporten levererades i februari 2018. Där beskrevs bakgrund, uppdrag och
organisatoriska utmaningar för friidrotten i Sverige samt föreslogs sju viktiga
utvecklingsområden och skissades utvecklingsprojekt inom vart och ett av dessa.

Denna andra rapport är en uppdaterad och något utvecklad (1, 2 och 7.1 är nya avsnitt) 
version av februarirapporten, men innehåller samma grundtankar och förslaget att framför 
allt utveckla samma sju viktiga områden.  Plus ett förslag om 'en ny kraft' för att arbeta 
långsiktigt med den här typen av frågor.  

Rapporten är skriven efter att också ha diskuterat förslagen med ett 15-tal förenings-
ordföranden. Under två workshops,  i juni och augusti 2018,  presenterades och diskuterades 
rapporten och vart och ett av de sju utvecklingsområdena.    

Föreningsstyrelserna har idag ett tydligt, krävande och mycket komplext ansvar för att 
utveckla föreningarnas organisationer. Friidrott är en basidrott som vi vill ska utövas av 
många och vara en viktig del i det lokala samhället, bl.a. via löpningen.  Förenings-
ordförandena leder  organisationer som har ambitionen att vara attraktiva för många, inte 
minst unga. Svensk Friidrott behöver föreningar som kan uppträda modernt och 
professionellt och konkurrera om människors intresse och ideella engagemang.   

Det centrala Förbundet har ett levande samarbete med föreningarnas elittränare, eller de 
som arbetar på friidrottsgymnasierna, men knappast med föreningarnas styrelser och 
ordföranden, de som leder och har ansvaret för verksamheten. 

Föreningsorganisationer som 'kan konkurrera' är stommen i svensk friidrott. Förenings-
styrelsernas dialog och samverkan med det centrala Förbundet är en grundstruktur i 
organisationen. Föreningarnas roll som uppdragsgivare till centrala Förbundet bygger på en 
levande och nära dialog mellan föreningen och det centrala Förbundet. Om den dialogen blir 
för tunn, eller mest formell, riskerar den totala organisationen att inte hänga ihop. Bl a med 
risken att den önskade utvecklingen inte händer och att planer som görs centralt inte blir 
verklighet ute i föreningarna.   

De två mötena med föreningsordförandena bekräftar upplevelsen av att det finns ett gap 
mellan föreningarnas ordföranden och Förbundet. Många föreningsordföranden känner sig 
ensamma i sin roll och ibland ofullkomliga i sitt stora ansvar. De efterfrågar en mer aktiv 
dialog med Förbundet och stöd i fler viktiga frågor.    

Mötena med ordförandena visade ett stöd för grundtankarna i rapporten och behovet av att 
på ett nytt och mer långsiktigt sätt arbeta med den här typen av frågor, och de sju föreslagna 
områdena. Frågorna som rapporten tar upp är centrala i dynamiska och konkurrenskraftiga 
organisationer, men de kan ibland upplevas som nya inom idrotten. 

 Svensk Friidrott behöver 'en ny kraft' som kan fokusera på ett långsiktigt arbete med den 
här typen av frågor. Idag saknas både tid och tillräcklig kompetens för detta.   
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 2. Förslag till beslut och fortsatt arbete 

Vi föreslår att Förbundsstyrelsen  beslutar om att införa en 'governance-kommitté', 

formellt som ett rådgivande organ till Förbundsstyrelsen, med syfte att på ett fokuserat 

och långsiktigt sätt arbeta med den typ av arbetsområden och projekt som rapporten 

föreslår.   

Vi tänker oss att kommittén i hög grad ska bestå av personer med föreningsordförande-
perspektivet och personer med god kompetens och erfarenhet av att arbeta med 
organisations- och governancefrågor.  

Vi föreslår också att projektgruppen som ett nästa steg ges i uppgift att till årsskiftet ta 

fram ett konkret underlag för detaljerat beslut om roll, uppdragsbeskrivning och 'terms of 

reference' för en sådan 'governance-kommitté'. Kanske också med förslag till hur en gradvis 
stegring av ambitionen skulle kunna göras för de första åren.  

Vi föreslår dessutom att Förbundsstyrelsen verkar för att samarbetet med fotbollen i 
governance-frågorna fortsätter. Förbundet bör diskutera med RF hur detta pilotprojekt kan 
stödja  även andra specialidrottsförbund att stärka governance och organisation för att 
förverkliga  RF's vision 2025. Precis som skrevs i Förbundets bidragsansökan till RF i augusti 
2018. 

Det finns sannolikt en förväntan på projektet att i denna andra rapport föreslå en 
prioritering av de föreslagna områdena,  med syfte att kunna påbörja ett arbete. För att 
kunna göra det krävs tid och resurser, även från kansliet,  och utan 'den nya kraften' som kan 
lägga  tid,  erfarenhet och fokus på ett långsiktigt arbete med frågorna kommer ett sådant 
arbete knappast att förändra mycket i praktiken.     
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3. En idrottsvärld i förändring. 
De senaste decennierna har förutsättningarna för idrotten delvis förändrats. Även idrott som 
i hög grad bygger på ett ideellt engagemang måste i en tid då sociala medier och 
digitalisering dominerar vara konkurrenskraftig, mot andra fritidsalternativ, mot 
kommersiella aktörer och mot andra idrotter. Idealiteten i samhället har inte minskat men 
det finns en större konkurrens om föräldrars och ledares tid. Idrotten har ett tydligare behov 
av att hänga med i utvecklingen och att ha förmåga att vara tillräckligt snabb med att förnya 
för att utveckla sin starka ställning i samhället.  

Samtidigt ifrågasätts idrottsorganisationernas integritet och trovärdighet, inte minst 
internationellt med anledning av korruption, problem med illegalt spel och andra inslag av 
kriminell eller på andra sätt tveksam verksamhet. Aktuella exempel är korruptions-
skandalerna i FIFA och den systematiska dopningen i den ryska idrotten. Friidrottens 
trovärdighet har bl.a. skadats av dopningskandaler, korruptionsproblem och hanteringen av 
valen av VM-arrangörer. 

Å andra sidan ser vi dagligen exempel på hur idrotten bidrar till en positiv 
samhällsutveckling. Aktiva och ledares roller som goda föredömen och idrottens sätt att 
bidra till goda uppväxtmiljöer för ungdomar kan inte underskattas. Även på högsta 
internationella nivå finns exempel, t.ex. Nord- och Sydkoreas gemensamma hockeylag i 
vinter-OS.    

Grundstrukturerna i idrottens organisationer skapades långt tillbaka i tiden och anses idag 
ofta omoderna och trögrörliga.  Idag finns tydliga behov av att även idrottens organisationer 
agerar proffsigt, kan konkurrera och hänger med i utvecklingen för att idrotten ska uppfattas 
som modern. 'Good Governance' har blivit ett viktigt ledord för att skapa en relevant och 
konkurrenskraftig idrott inför framtiden.  

Internationella Friidrottsförbundet, IAAF, beslutade 2016 om en ny konstitution för att 
modernisera friidrottens organisation på internationell nivå. I arbetet med att ta fram den 
nya konstitutionen underströk IAAF's nye ordförande Sebastian Coe att om friidrotten vill 
vara en 'World Class Sport' så krävs också en 'World Class Organisation'.  

Ambitionen om att ha en 'World Class Organisation' gäller naturligtvis inte bara den 
internationella delen av friidrotten. Det gäller i minst lika hög grad de nationella delarna,  
inte minst den lokala delen. Det är där svensk friidrott i huvudsak bedrivs. 

Sannolikt står vi inför ett vägskäl där friidrotten kanske t. o. m. kan visa vägen för andra 
idrotter. Genom att skapa en mer kraftfull organisation som tydligt hela tiden utvecklas,  
attraherar och behåller fler ungdomar och aktiva. Därmed sannolikt också fler samarbets-
partners. 

Baserat på en mer modern struktur i de internationella organisationerna har friidrotten  
bättre möjligheter att stärka och förbättra även den svenska organisationen.  Med en 
modern organisation finns t.ex. bättre möjligheter att jobba för att behålla mer av 
löparrörelsen i föreningarna, istället för att den i allt högre grad drivs av kommersiella 
intressenter. 
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Denna översyn av organisationen för Svensk Friidrott är den andra delen av Svenska 
Friidrottsförbundets govenance-projekt. Det görs parallellt med, och i samverkan med, 
motsvarande arbete hos Svenska Fotbollsförbundet och med insyn från och med stöd av 
Riksidrottsförbundet.  

Översynen har gjorts utgående från den vägledning och guidance om vad som menas med 
'Good Governance', som en ny organisation som heter SIGA (se nedan) tagit fram.  

För att sprida denna rapport till en bredare krets är det möjligt att bakgrundsavsnitten 
behöver  fördjupas mer än vad denna ideella projektgrupp haft möjlighet att göra just nu. 
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4. SIGA - ett nytt initiativ och ett ramverk för 'good governance' inom 

idrotten.  
 
Mot bakgrund av brister i framför allt de internationella idrottsorganisationernas förmåga 
att leda och organisera idrott har SIGA - Sport Integrity Global Alliance,  med stöd av 
liknande ambitioner i EU, IOC och nationella paraplyorganisationer, tagit fram ett ramverk 
för idrottens governance. SIGA är en oberoende organisation som är öppen för alla 
organisationer som vill arbeta för en stärkt governance inom idrotten.   

SIGA's ambition är:   
"To provide global leadership, promote good governance and safeguard the integrity of 
sport through a set of universal standards operated by an independent, neutral and global 
body." 
 
Allra mest intressant blir kanske SIGA's roll den dag då den innehåller även den granskande 
och utvärderande rollen. SIGA:s organisation är under uppbyggnad och många frågor 
återstår att lösa, men SIGA har redan sammanställt en första version av sina riktlinjer för 
'good governance'. Den är i hög grad en sammanfogning av vad som hittills tagits fram av EU, 
IOC, nationella paraplyorganisationer och andra och består av tre delar:  

 SIGA Good Governance Universal Standards Implementation Guidelines. 
 SIGA Financial Integrity Universal Standards and Implementation Guidelines.  
 SIGA Universal Standards on Sports Betting Integrity. 

Svensk Friidrott har sedan snart två år följt utvecklingen av SIGA tillsammans med fotbollen,  
som ett intressant initiativ och har haft nytta av SIGA:s riktlinjer som bas och referens i olika 
internationella diskussioner om governance. SIGA's riktlinjer har också använts som bas för 
att analysen i detta projekt och för framtagande av förslagen till utveckling av governance 
för friidrotten i Sverige. 
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5. 'Good Governance' –  en plattform för att bli en konkurrenskraftig

organisation.

'Governance' är ett begrepp som används i många olika sammanhang och som kan tolkas på 
lite olika sätt i olika situationer.   

Grundvalen och syftet med 'good governance' inom idrotten kan summeras till att värna om 
idrottens oberoende, trovärdighet och utvecklingskraft genom att säkerställa att idrottens 
organisationer leds, arbetar och utvecklas på ett strukturerat och professionellt sätt för att 
uppnå organisationens syften och mål. 

5.1 Uppdraget 
l december 2016 tog IAAF's kongress beslut om nya stadgar, ny organisation och nya sätt att
arbeta med syfte att bli en 'högklassig och konkurrenskraftig organisation'.

För att utveckla en sådan organisation krävs inte enbart att organisationen på internationell 
nivå ses över och utvecklas. Även de nationella förbundens verksamhet måste ses över med 
samma syften. Det är därför naturligt att Svenska Friidrottsförbundet nu ser över

organisation och governance för Svensk Friidrott.

Denna översyn beslutades av Svenska Friidrottsförbundets styrelse i april 2017 med 
uppdraget att utvärdera governance i Svensk Friidrott, utgående från SIGA:s riktlinjer och 
med målsättningen att ta fram förslag till långsiktiga utvecklingsplaner.   

Parallellt med denna utvärdering i Friidrotten är ambitionen att Svenska Fotbollförbundet 
ska göra något motsvarande. De bägge arbetena sker med insyn i och i samverkan med 
Riksidrottsförbundet (RF). Tanken är att även RF ska kunna dra erfarenhet av  projektet  och 
ha möjlighet att nyttja tankarna i andra specialidrottsförbund.  Ambitionen har också varit 
att kunna förmedla erfarenheterna av användandet av SIGA's riktlinjer för nationella förbund 
som feedback till SIGA.  

Projektgruppen har utvärderat svensk friidrotts organisation utifrån SIGAs riktlinjer och 
'implementation guidelines'. De finns beskrivna i 22 områdena i 'SIGA's Good Governance 
Universal Standards Implementation Guidelines' samt motsvarande områden i 'SIGA 
Financial Intergrity Universal Standards'.  'SIGA Standards on illigal Betting' har just nu 
upplevts mindre prioriterat för friidrotten och har därför inte bearbetats.  En viktig 
frågeställning i arbetet har varit att värdera vilka delar av SIGAs riktlinjer som är applicerbara 
på  en i huvudsak ideell organisation, såsom svensk friidrott. Samt på vilka områden som 
långsiktigt är viktigast för att utveckla en organisation i linje med den planerade inriktningen.  

Denna rapport utgör just nu endast slutsatser från Friidrotten. 
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5.2 Projektgruppen och arbetet. 

Projektgruppen består av:  
Curt Högberg (sammankallande) 

 Tidigare ordförande i IFK Lidingö, totalt 14 år under två perioder från 90- till 10-talen. 
 Medlem i Friidrottsförbundets styrelse under 12 år fram till 2013. 
 Medlem i Europeiska Friidrottsförbundets Utvecklingskommitté. 
 

Anna Palmerius 
 Tidigare ordförande i Tjalve under 10 år på 00/10 talen. 
 Medlem i Svenska Friidrottsförbundets Tävlings- och Arrangemangskommitté.  
 Medlem i IAAF's tekniska kommitté. 

 
Bo Sjölander 

 Ordförande i Täby IS (sedan 2011). 
 Medlem i Svenska Friidrottsförbundets styrelse (sedan 2016). 

 
Martin Carlsson-Wall 

 Docent/Associate Professor, Handelshögskolan i Stockholm. 
 Chef, Center for Sports and Business, Handelshögskolan i Stockholm. 

 
Johan Hvenmark  

 Docent i företagsekonomi vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. 
 
Christer Pallin  

 Fd mångårig chefsjurist på Riksidrottsförbundet (-2017). 
 Länk till RF i detta projekt. 
 

Projektarbetet startade sommaren 2017. Projektgruppen träffades 3 gånger i workshop-
orienterade möten på 3-4 timmar fram till tidig vinter 2018.  Delar av projektgruppen 
träffades också för mer operativt arbete ganska regelbundet. Dessutom individuella möten 
och kommunikation mellan mötena. En första rapport skrevs 8 februari 2018, med analys 
och förslag till arbetsområden samt ett förslag att under året genomföra två  workshops 
med ett 15-tal föreningsordföranden för att diskutera rapporten, dess bakgrund, analys och 
de föreslagna arbetsområdena. 

I juni och augusti 2018 genomfördes dessa två workshopar, var och en på två halvdagar,  
med ett 15-tal deltagare i varje. Mötena leddes av SISU och innehöll  inspel och erfarenheter 
från fotbollen (CH Stjerna) och Handelshögskolan (Martin Carlsson-Wall). Under hösten har 
projektgruppen därefter träffats ytterligare två gånger med syfte att ta fram denna nya 
version av rapporten.     

Förutom projektgruppens arbete har avstämningar skett med styrgruppen bestående av 
Björn O NiIsson, Svenska Friidrottsförbundets ordf, Stefan Olsson, GS Svenska Friidrotts-
förbundet och Toralf Nilsson, medlem i Europeiska och Svenska Friidrottsförbundens 
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styrelser.  Curt Högberg har också redovisat huvuddragen i projektgruppens tankar vid 
Förbundsstyrelsens arbetsmöte i Berlin augusti 2018.  
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6. Kort beskrivning av Svensk Friidrott som organisation och exempel på 

utmaningar. 
 

6.1 Svensk Friidrotts organisation – några fakta 
Friidrotten i Sverige bedrivs i föreningar,  med en central Förbundsstyrelse och kansli som 
samverkansorgan. Det finns drygt 900 friidrottsföreningar, spridda i de flesta tätorter och 
städer i Sverige.  Förbundet företräder föreningarna nationellt och internationellt.   

Svenska Friidrottsförbundet är medlem i Internationella Friidrottsförbundet (IAAF) och i 
Europeiska Friidrottsförbundet (EAA), som båda har ansvar för idrotten utifrån det 
internationella perspektivet. IAAF och EAA arbetar båda i hög grad med de internationella 
elit- och tävlingsfrågorna, främst olika mästerskap.  Rättigheter och genomförande av 
Olympiska spel hanteras av IOC.  

På nationell nivå är Svenska Friidrottsförbundet en av de cirka 70 specialidrottsförbunden 
som är medlemmar i Riksidrottsförbundet.  RF's roll är bl. a. att representera idrotten mot 
staten och att hantera statens mandat att fördela statliga medel till idrotten.  Både det 
centrala Friidrottsförbundet och Riksidrottsförbundet har regionala distriktsorganisationer 
till sitt stöd. Inom Friidrotten, med något enstaka undantag, saknar distriktsorganisationerna 
i praktiken resurser för att orka ha en aktiv roll i utvecklingsarbetet. Det är föreningarna som 
är medlemmar i Förbundet och deltar och har rösterna på Förbundets årsmöte.          

Den ekonomiska basen för friidrotten i Sverige är på en nivå som innebär att friidrottens 
organisationer och arbete främst bygger på ideellt engagemang - hos ledare, tränare, aktiva 
och föräldrar. 

En viktig del av friidrottens utveckling de senaste 30-40 åren har bestått av att löpningens 
betydelse utvecklats. Det har skapat nya möjligheter och roller  för friidrotten, även att 
kommersialisera och skapa nya resurser. Det har främst skett via de stora arrangemang för 
löpning som utvecklats och drivs i tongivande föreningar. Idag finns också många mindre 
löparrangemang runt om i friidrotts-Sverige. Löpningen omsätter idag sannolikt mycket mer 
än övriga friidrotten i Sverige tillsammans. Den utvecklingen har dock inte i någon högre 
grad skett inom ramen för, eller med stöd från, den centrala Förbundsorganisationen. 
Snarare har det skett trots den. Den traditionella delen av friidrotten, det vi kallar 
'arenafriidrotten' har knappast utvecklats alls, vare sig publikt eller i ekonomiska termer.   

 

6.2 Friidrotten i Sverige – exempel på organisatoriska utmaningar 
Friidrotten i Sverige bedrivs i föreningarna, vars verksamhet oftast nästan helt bygger på 
ideellt engagemang. Friidrottens starka kulturer och historia är en stor styrka. Samtidigt 
utgör den ideella organisationen och kulturen en utmaning ur förnyelse- och organisatorisk 
synpunkt.  Det finns en levande kontakt från Förbund och ned till föreningarnas elittränare. 
Men på ansvarig nivå, styrelse och ordförande,  finns i normalfallet inte något sådan levande 
kontakt. Organisationen för svensk friidrott har därför svårt att hänga ihop och en 
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professionell samverkan mellan ledningsfunktionerna är svår att få till på det sätt som skulle 
behövas. Det är projektgruppens erfarenhet att organisationen för friidrott i Sverige också 
ofta upplevs trögrörlig och lite omodern.  

Ur resurssynpunkt är det, för en idrott med små resurser, extra viktigt med en gemensam 
och långsiktig färdriktning och ett gemensamt engagemang för utveckling. Det finns rimligen 
en stor potential om man kan få alla att se vikten av att bygga upp en gemensam och stark 
organisation. 

Många friidrottsföreningar har relativt många barn i verksamheten. Dock lyckas friidrotten 
inte utveckla verksamheten och öka den låga andelen ungdomar som fortsätter med 
friidrotten efter 12-14-årsåldern, upp genom tonåren och in i senioråldern. Detta trots att 
idrotts- och träningsintresset generellt är stort även i dessa åldrar.  

Konkurrensen om ungdomars och yngres engagemang och tid är avsevärt större än tidigare, 
mellan olika idrotter och med andra fritidsalternativ. Internet och sociala medier skapar en 
helt annan 'marknad' och kravbild än tidigare. Friidrotten, precis som många andra idrotter, 
har svårt att lyckas med att mjuka upp och utveckla den traditionella selekterings- och 
elitifieringsinriktningen till något mer inkluderande och bredare, trots alla ord och planer. 
Det är sannolikt avgörande att lyckas med denna typ av frågeställningar om man vill stärka 
den lokala friidrottens organisation för att kunna bli mer relevant och konkurrenskraftig. 

För en idrott som friidrott, som saknar större ekonomiska resurser till betald arbetskraft är 
det viktigt för den totala resurssituationen att verksamheten attraherar och engagerar 
ideella krafter.  Utöver 'traditionsbärande ledare och elittränare' är det främst tillflöde från 
föräldrar och före detta aktiva som kan bidra med kompetens för att utveckla 'en mer 
konkurrenskraftig organisation'.  Idealiteten i samhället har inte minskat, men konkurrensen 
är större om de som vill engagera sig.  Det 'högre värdet' och 'rätt' grundvärderingar är 
oftast avgörande för att attrahera ledare. Den bristande jämställdheten på elittränarsidan är 
sannolikt ett exempel på svårigheter i utvecklingen.    

Elitens arenatävlingar har svårt att dra publik och sponsorer. Ur kostnadssynpunkt utgör 
elitdelarna en tung del av verksamheten samtidigt som värdet på intäktssidan inte alltid är 
lika tydlig, inte minst för den lokala friidrotten. Det är sannolikt bara en handfull senioraktiva 
i Sverige som kan leva på sin friidrott.   

Löpningen är den del av friidrotten som vuxit i särklass mest och även lyckats 
kommersialisera verksamheten under de senaste 30-40 åren, främst tack vare att vuxna i alla 
åldrar ägnar sig åt löpträning och gärna deltar i tävlingar som bygger på mindre fokus på 
elitdelarna. Den utvecklingen har nästan helt skett i föreningarna och har långsiktigt, framför 
allt hos de större arrangörerna, byggt en kommersiell kunskap och roll i 'hälsomarknaden'. 
Något som finns nästan helt utanför den centrala Förbunds-organisationen.  

Förmågan att kombinera den ideella grundstrukturen med den mer kommersiella, för att 
skapa nya resurser, är viktig för att utveckla friidrotten. Ordet 'hybridorganisation' används 
ibland för att beteckna en organisation där den demokratiska och i grunden ideella 
organisationen också har  förmåga och tillräcklig dynamik för att utveckla även kommersiell 

99/194



13 
 

verksamhet. Det är en mycket komplex typ av organisation som kräver både 'hjärta och 
hjärna'. Det handlar inte om det ena eller det andra. Det handlar om att ha kunskap och 
förståelse för bägge aspekterna, vilket ställer extra krav på struktur i ledning och organi-
sation. 

Det är svårt att bedöma hur mycket korruptionsskandalerna, dopning och andra brister i de 
internationella organisationerna har påverkat utvecklingen av friidrotten i Sverige. Kanske 
har det inte haft en så stor negativ påverkan som man skulle kunna befara.    

Den svenska friidrottens trovärdighet känns fortsatt hög men det är projektgruppens 
bedömning att en utveckling av Friidrottens organisation i Sverige, med en satsning på 
”Good Governance”, är absolut nödvändig om vi vill hänga med. En sådan utveckling har en 
stor potential, såväl internt inom Svensk Friidrott som vs externa partners och andra idrotter 
i Sverige, samt dessutom för den internationella friidrotten.    
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7. Förslag till utvecklingsområden, målbilder och projekt   
 

7.1 Grunddragen 

Projektarbetet började med att projektgruppen analyserade hur väl friidrottens organisation 
fungerar jämfört med SIGA:s riktlinjer. Utifrån den analysen valde projektgruppen ut de 
områden som den ansåg som mest betydelsefulla att utveckla. Det blev sju områden som 
projektgruppen bedömer som  de viktigaste om svensk friidrott vill stärka och utveckla sin 
organisation. För vart och ett av områdena har formulerats en kort målbild och skissats 
några projekt, se nedan.  

Efter den första rapporten i februari 2018 presenterades och diskuterades rapporten i två 
workshops med ett 15-tal föreningsordföranden, var och en över två halvdagar.  

Den övergripande slutsatsen är att det finns ett tydligt stöd för grundtankarna och förslagen 
i rapporten.  Det behövs ett grundläggande och långsiktigt arbete i de skissade områdena 
med syfte att stärka organisation och governance för svensk friidrott. Det behövs också 'en 
ny kraft' och ny kompetens för att arbeta med den här typen av frågor.  Frågorna är naturliga 
och centrala i de flesta moderna och dynamiska organisationer som vill vara konkurrens-
kraftiga, men i vår organisation är dom delvis nya. Förbundsstyrelsen och kansliet behöver 
tillföras resurser och kompetens i området.      

Det centrala Förbundet har ett levande samarbete med elittränarna i föreningen eller på 
friidrottsgymnasierna, men inte med de som har ansvaret för verksamheten och organi-
sationen, d.v.s. föreningarnas styrelser och ordföranden.  

Elit- och resultatkulturen är stark och viktig, även på föreningsnivå. Men föreningsord-
förandena sitter med en krävande och komplex situation med mycket bredare fråge-
ställningar än så. Föreningarna måste arbeta för att långsiktigt vara en organisation som 
attraherar många, får fler ungdomar att vara kvar och kan konkurrera med andra fritids-
alternativ. Föreningarna har behov av att möta olika behov för att engagera många, och att 
vara en organisation som hänger ihop, har kritisk massa och som går att finansiera.  

'Konkurrenskraftiga föreningar' är det organisatoriska fundamentet i Svensk Friidrott. 
Föreningarnas roll som uppdragsgivare till det centrala Förbundet är en grundstruktur som 
inte får bli för tunn. Det centrala Förbundets roll är att vara föreningarnas samarbets- eller 
serviceorgan. 

Föreningsordförandena upplever att det finns ett glapp mellan deras roll och det centrala 
Förbundet. Många styrelser och föreningsordföranden känner sig ganska ensamma i sitt 
stora ansvar och i sina ambitioner att utveckla och modernisera friidrotten.  Ett  levande 
samarbete mellan föreningens ledning och det centrala Förbundet är en oerhört central del 
av en konkurrenskraftig organisationen för svensk friidrott.     

En stark länk mellan de ansvariga för föreningarna och det centrala Förbundet skulle skapa 
en organisation som bättre hänger ihop och som på så sätt rimligen blir mer effektiv. Det 
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centrala förbundets arbete borde då bli mer i linje med föreningarnas behov. Dessutom 
borde det bli lättare att få centralt beslutade planer att också förverkligas.    

Tydliggörande av planer, beslutsfattande och ansvar på ett sätt som hänger ihop bör också 
skapa motivation och engagemang hos den lokala ledningen för att nå gemensamma mål. 
Både Förbund och föreningar behöver strukturer och resurser som arbetar professionellt 
även ur ett organisatoriskt perspektiv för att den totala organisationen och governance för 
svensk friidrott ska utvecklas. 

Nedanstående beskrivning av de sju föreslagna utvecklingsområdena är en något redigerad 
version av det som beskrevs i februarirapporten, men är i princip densamma. De olika 
områdena går på många sätt in i varandra och utgör i hög grad  olika sidor av samma mynt. 

Vi inser att det i denna andra fas av projektarbetet kanske funnits en förväntan att 
projektgruppen skulle föreslå en prioritetsordning för vilka av de definierade områdena eller 
projekten som arbetet skulle påbörjas. Men med en situation som i hög grad saknar den 
kraft som kan lägga tid och fokus på att långsiktigt bearbeta de här frågorna, så riskerar ett 
sånt upplägg att bara bli 'tomtebloss' som skulle kunna upplevas vara av mer politisk 
karaktär för att kunna 'pricka av' ämnet.  Förbundsstyrelsen kan inte förväntas ha den stora 
tid som behövs för att arbeta med den här typen av frågor och kansliet saknar 'av tradition' 
erfarenhet och resurser för detta. En utveckling av svensk friidrott till en stark och hållbar 
organisation  är ett långsiktigt arbete som kräver 'en ny kraft' som kan fokusera och har 
resurser och kompetens för arbetet.  

Det är därför vi föreslår att Förbundsstyrelsen beslutar om att tillsätta en 'governance-
kommitté',  i en rådgivande roll till Förbundsstyrelsen. 

Kanske kommer det att kännas svårt för Förbundsstyrelsen att i det korta perspektivet 
lösgöra resurser för att arbeta även med den här typen av governance-frågor. Ambitionen i 
det nya sättet att arbeta måste rimligen höjas stegvis.  

Vi föreslår också att Förbundsstyrelsen under hösten diskuterar med RF hur detta 
pilotprojekt skulle kunna hjälpa även andra SF med att stärka governance och organisation 
inom Svensk Idrott. Det skulle på så sätt kunna vara en pusselbit i förverkligandet av RF's 
vision 2025 och därmed värt för RF att ge visst stöd för det fortsatta arbetet inom friidrotten. 

7.2 Sju prioriterade områden att fokusera på 

1. Förbundsledningens sätt att samverka med föreningsstyrelserna och tydliggöra

föreningarnas roll som uppdragsgivare.

Svensk Friidrott bedrivs av föreningar. Föreningsstyrelser är ansvariga för verksamheten. 
Den centrala Förbundsorganisationen är föreningarnas samarbets- och serviceorgan.  

Utöver årsmötets mer formella samverkan med föreningarna har det centrala Förbundet ett 
löpande och levande samarbete med föreningarnas elittränare, via tränarutbildningar, 
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uppföljningssystem etc. Centrala Förbundet anses dock inte ha en levande samverkan med 
de som är ansvariga för verksamheten, styrelserna eller ordföranden. Diskussionen med 
ordförandena i detta projekt har tydliggjort att det, ur föreningarnas synpunkt, finns ett gap 
mellan föreningsordförandena och det centrala förbundet.  

En mer levande kommunikation och samverkan mellan föreningarnas styrelser, primärt 
ordföranden, och centrala Förbundets ledning är en viktig förutsättning för att 
organisationen ska fungera och för att föreningarnas ska kunna axla sin roll.  

2. Uppdelning av föreningarna i olika typer och segment.

Landets cirka 900 föreningar har olika storlek, förutsättningar och sätt att arbeta. För att 
möjliggöra den kommunikation och det samarbete som nämns under område 1 ovan 
behöver föreningarna delas upp efter typ eller storlek i olika segment. 'One size fits all' 
fungerar inte om Förbundet vill stärka samarbetet med de lokala föreningarna och skapa en 
fungerande struktur och governance som inkluderar den lokala idrotten. 

En uppdelning av arbetet i olika segment är sannolikt en förutsättning för att skapa rätt 
förväntningar i föreningarna på stöd och service från Förbundet. Omvänt är det också en 
förutsättning för att från Förbundets sida ha en meningsfull bild av behoven och för att ha 
meningsfulla krav på föreningarna, deras organisation och governance. 

3. Centrala Förbundet arbetssätt är sådant att det gradvis bygger upp 'Konkurrenskraftiga

föreningsorganisationer'.

För att lyckas på lång sikt behöver friidrotten en organisation som arbetar på ett 
professionellt sätt och som hela tiden försöker utveckla sin konkurrenskraft, något som ska 
ske på lokal nivå.  

Även en i grunden ideell organisation måste kunna agera professionellt, vara dynamisk och 
t.ex. kunna kommersialisera för att skapa resurser att attrahera ungdomar och vara en
organisation som många vill engagera sig i ideellt.

Det centrala Förbundets arbete och samarbete med föreningarna måste utgå från 
föreningsstyrelsernas behov. En förutsättning för att det också ska implementeras och stärka 
de lokala föreningsorganisationerna. Detta gäller inte minst för att stimulera 
föreningsstyrelserna att engagera sig i planeringen av det centrala arbetet.  Deras 
involvering är helt avgörande för att skapa intresse och ansvar för genomförandet av den 
önskade inriktningen. Det är på den lokala nivån som inriktningen ska bli verklighet. 

4. Enkla och tydliga sammanfattande mått på Svensk Friidrott som organisation skapas och
används för att beskriva organisationen och dess utveckling.

Det bör finnas övergripande och enkla mått (KPI'er) på Svensk Friidrott som organisation, 
som är naturliga att använda, både i form av volym-mått och i form av mer kvalitativa mått. 
De behövs för att beskriva status, för att sätta mål och för att definiera ansvar.    
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5. Utvecklings- och entreprenörskraft.

Starka kulturer och grundvärderingar är en styrka inom den ideella idrotten. Det kan också 
vara dess svaghet om det inte kompletteras med tydliga strukturer för att bejaka nya idéer, 
utveckling och entreprenörskap, t.ex. för att attrahera nya behov hos dagens ungdom. 

6. Ledning.

En 'konkurrenskraftig organisation' kräver att arbetet leds på ett professionellt sätt och av 
personer med den kompetens som krävs för att 'göra jobbet'.   

Organisationer med 'good governance' handlar i hög grad om att ha tydliga strukturer och 
dessutom erfarna och kunniga människor. Idrottens ledarskap kräver både hjärna och hjärta.  

Individer med nödvändig erfarenhet och kompetens för ett kvalitativt styrelsearbete är en 
viktig bas för att utveckla organisationen för att t.ex. möta nya behov hos ungdomar och 
föräldrar. Styrelsernas arbete, både i Förbund och föreningar, behöver ständigt vitaliseras 
med nya kompetenser och ledningspersoner. Även arbetet med att stimulera och engagera 
nya behöver göras på ett professionellt sätt. En infrastruktur som matchar detta behövs 
även på kanslinivå.  

7. Etisk kod och process för oberoende prövning.

Kulturen och grundvärderingarna i Svensk Friidrott är en mycket stor del av kraften i vår 
idrott och en viktig del av organisationen.  Den bör lyftas, tydliggöras och dessutom 
kompletteras med en process för att säkerställa efterlevnaden så långt det är möjligt.    
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7.3 Förslag till målbild och utvecklingsprojekt inom vart och ett av områdena.  
 

Utvecklingsområde Vision/målbild Förslag till utvecklingsprojekt 
1. Förbundsledningens sätt att 
samverka med 
föreningsstyrelserna och 
tydliggöra föreningarnas roll som 
uppdragsgivare.    
Se sid 15. 
 
    

Den lokala friidrotten 
(föreningarna) upplever 
att det är deras 
verksamhet, behov och 
ambitioner som är 
vägledande för centrala 
förbundets arbete.   

1. En generell översyn görs av 
centrala Förbundets sätt att 
kommunicera med och samarbeta 
med föreningarnas styrelser, inte 
minst deras ordföranden. 
Översynen görs baserat på 
föreningsstyrelsernas roll som  
ansvarig för verksamheten och  
uppdragsgivare till centrala 
Förbundet.  
Genomförandet handlar sannolikt 
om en gradvis anpassning av sättet 
att arbeta. 
 
Se vidare Förbundets arbetssätt 
och sätt att organisera nedan - 
område 3. 
 
 

2. Uppdelning av föreningarna i 
olika typer och segment.  
Se sid 16. 

Certifierad förening, i 
olika segment, t ex 
motsvarande ICA:s 
koncept: 
Friidrott Maxi 
Friidrott Kvantum 
Friidrott Supermarket 
Friidrott Nära 
För varje segment finns 
en anpassad service 
och stöd från Förbund 
till föreningarna och 
omvänt krav på 
struktur, arbetssätt och 
governance lokalt.  
 
Även en liten förening 
på en liten ort ska t ex 
kunna få högsta betyg i 
governance - utifrån en 
anpassad kravbild. 

2. Ett segmenteringskoncept tas 
fram med en indelning av 
föreningarna i olika typer (baserat 
på typ av verksamhet, antal 
medlemmar, omsättning e d.)  
För varje segment definieras 
samarbetsformer med stöd och 
service från centrala förbundet och 
omvänt krav från Förbundet på 
struktur, organisation och 
governance i den lokala 
verksamheten.   
 
3. Riktlinjer och koncept för 
verksamheten beaktar skilda behov 
i olika typer av föreningar, liksom 
tar fram verktyg för utvärdering av 
olika typer av verksamhet och 
organisation .  
 
  

3. Centrala Förbundet arbetssätt 
är sådant att det gradvis bygger 
upp 'Konkurrenskraftiga 
föreningsorganisationer'.  
Se sid 16. 
 
   

Svensk Friidrott 
betraktas som en 
konkurrenskraftig 
organisation, som 
arbetar dynamiskt och 
som växer och ökar 
sina resurser.   

4. En översyn görs av Förbundets 
sätt att arbeta med syfte att 
upplevas proffsigt och att utgående 
från föreningarnas behov stärka 
föreningarnas utveckling, 
organisation och konkurrenskraft. 
Det gäller inte minst i Centrala 
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  Förtroendet för 
organisationen är stort 
och mäts regelbundet 
både internt och 
externt.  

Förbundets process för att på ett 
levande och stimulerande sätt 
diskutera, planera och ta beslut om 
den gemensamma framtiden (ref 
årsmötesbeslut 2008 om 
Planeringsprocessen i 'Friidrott för 
2010'). Det samma gäller för att 
implementera  och ta ansvar för 
förverkligande av planer.  
 
Arbetsmetoderna och planerna för 
att behålla ungdomar på ett brett 
sätt och för att bättre konkurrera 
om människors engagemang och 
ideella tid är exempel på frågor 
som är viktiga även centralt - och 
att de förverkligas - med tanke på 
organisationens framtid.     
   
5. Tydliggör vem som är 
accountable för vad i utvecklingen 
av Svensk Friidrott.  
 
 
6. En tydlig plan för krishantering 
tas fram och görs känd, för centrala 
Förbundet och för övriga delar av 
organisationen.  
 
7. Definiera rollen för en 
'governance- kommitté' med syfte 
att bli den 'kraft' i organisationen 
som kan fokusera, bygga upp och 
löpande utveckla arbetssättet i de 
olika områden som tas upp i denna 
rapport.  Resurser och kompetens 
för detta måste finnas även på 
kansliet.  
En regelbunden dialog och 
utvärdering av organisation och 
sättet att arbeta bör vara en del av 
det arbetet. 
 

4. Enkla och tydliga 
sammanfattande mått på Svensk 
Friidrott som organisation 
skapas och används för att 
beskriva organisationen och dess 
utveckling.  Se sid 16. 

 

Svensk Friidrott   
uppfattas som en 
sammanhängande 
organisation som 
beskrivs i enkla mått 
och storleksordningar.  
T ex antal föreningar i 
olika segment, storlek 
på verksamheter eller  

8. Ta fram enkla sätt för att börja 
mäta Svensk Friidrott som 
organisation i termer av volymer - 
antal barn, tonåringar, seniorer, 
omsättning, löpare, arrangörer, elit 
eller liknande - och i termer av 
förtroende hos ledare och andra 
(KPI'er) 
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resurser. 

Måtten redovisas och 
diskuteras löpande 
bland ansvariga som 
viktiga indikatorer för 
hur organisationen 
utvecklas.    

9. Utveckling sker av 'Definition of
Done' för Förbundet centralt och
för Svensk Friidrott totalt, för att
användas som mått på
performance,  hur väl olika saker
implementeras och som referens
vid kommunikation av projekt,
planer och utvecklingsarbeten.

5. Utvecklings- och
entreprenörskraft.
Se sid 17. 

Svensk Friidrott som 
organisation upplevs 
som en dynamisk 
organisation, som 
bejakar nya tankar, 
utvecklar nytt och 
växer.   

10. Ett koncept för stimulans av
entreprenörskap, yngre ledare och
nya idéer tas fram samtidigt som
en formell process övervägs för att
få fram nya ideér och stimulera
utvecklingsintresset och inte minst
ungas engagemang.

6. Ledning.
Se sid 17. 

Erfarenheter och 
personliga profiler i 
styrelser och på 
kanslier matchar 
kraven på de olika 
rollerna.  

11. En översyn görs för att ta fram
förslag till hur valberedningarnas
arbete kan ges bra stöd och råd
med hjälp av professionell analys
av kandidaters CV'n, kompetens
och personlighet.

12. En översyn görs också för att i
stadgarna definiera en roll med
ansvar för att planera och ge
underlag och förslag inför
Förbundsårsmötets val av
valberedning. Med ett arbetssätt
som liknar valberedningens - se
punkt 11. Den nya
Lekmannarevisorsrollen skulle
kunna få en sådan roll.

13. Diskutera och överväga att ta
fram förslag till hur
Förbundsstyrelsen, precis som hos
IAAF, skulle kunna ha möjlighet att
komplettera styrelsen med externa
personer som fullvärdiga
styrelsemedlemmar baserat på
kompetens.

14. Stimulera föreningar att på
likande sätt se över motsvarande
frågor.

15. Se över och ta fram förslag till
planer för utbildning och utveckling
av lednings- och styrelsepersoner i
både Förbund och föreningar med

107/194



21 
 

syfte att stärka erfarenhet, 
kompetens och engagemang.  
 

7. Etisk kod och process för 
oberoende prövning.  
Se sid 17.   
 
   
   
   

Grundvärderingarna 
finns konkretiserade i 
en etisk kod som är 
känd, lätt tillgänglig och 
som ofta lyfts för att  
alla ledare kan ta  
ansvar. 
De som inte följer 
koden kan anmälas via 
en wistleblower-
process, eller på annat 
sätt, och kan åläggas 
sanktion med de medel 
idrotten har.   
 

16.Centrala Förbundet inför en 
etisk kod - t ex baserat på det 
koncept som RF kommer att 
föreslår redan till höstens 
Riksidrottsforum. 
Parallellt bör en process införas för 
oberoende prövning av situationer 
där koden inte anses ha efterlevts.  
  
17. En whistleblower-funktion 
införs, sannolikt baserat på den 
som RF fått i uppdrag att ta fram. 
 
18. Ovanstående processer bör 
struktureras så att de också kan 
inbegripa föreningarna. 
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Motion nr 3: Stafett-SM, ökad status  
Avsändare: Spårvägens FK 
Styrelsens yttrande över Stafett-SM, ökad status 

 
Motionärernas förslag:  
att Svenska Friidrottsförbundets Tävlings- och arrangemangskommitté, TAK, får i uppdrag att se över 
möjligheterna att ge Svensk stafett SM-status på seniornivå. 
 

Förbundsstyrelsen föreslår:  
att förbundsårsmötet beslutar att bifalla motionen. 

Förbundsstyrelsens utlåtande:  
Motionen lyfter upp såväl höjd status genom grenen Stafett 1000 samt också tankar kring ett nytt 
”distance medley” samt borttagande av klasserna M/K22. 

Förbundsstyrelsen (FS) kan konstatera att förutom denna har ytterligare två motioner till årets 
förbundsmöte visar ett engagemang i att på olika sätt utveckla SM i stafett. Det var länge sedan det 
motionerades kring denna tävling och det är givetvis glädjande att såväl distrikt som elitklubbar och 
mindre föreningar aktiverar sig i denna tävling. Stafett SM behandlades inte under SM utredningen 
(2016-2017) mer än att tävlingsdatumet fanns med i kalenderprinciperna. 

Det händer också väldigt mycket internationellt kring stafettlöpning när det gäller bland annat World 
Relays med nya distanser och mixat män/kvinnor och styrelsen ser att det finns goda skäl att se över 
vilka anpassningar som behöver göras till det internationella grenprogram som växer fram i stafett.  

Bifaller årsmötet motionen kommer FS ge Tävlings- och arrangemangskommittén i uppdrag att 
ansvara för att för att Stafett-SM befintliga program se över och med en målsättning att göra Stafett-
SM till ett mer attraktivt arrangemang som engagerar hela friidrotts Sverige och ger fler föreningar 
förutsättningar att delta.  
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Motion till Svenska Friidrottsförbundets årsmöte 2020 

 

Spårvägens FK yrkar på att Svenska Friidrottsförbundets Tävlings- och arrangemangskommitté, 

TAK, får i uppdrag att se över möjligheterna att ge Svensk stafett SM-status på seniornivå.  

 

Bakgrund: 

Frågan om att driva ett förändringsarbete gällande utformningen av Stafett-SM väcktes av 
Spårvägens egna aktiva med Moa Hjelmer som taleskvinna. Moa skrev följande: 

Idag är Stafett-SM en förhållandevis liten tävling som görs upp mellan storklubbarna (sett till antal 

lag som deltar). Det beror på att det är mycket svårt för mindre klubbar att få ihop ett stafett-lag. 

Exempelvis är det endast ett fåtal föreningar som har fyra sprinters av samma kön som tävlar på 

samma distans.  

Förslaget att införa svensk stafett för seniorer skulle innebära att fler klubbar skulle kunna delta i 

stafett SM, då det är mer troligt att en klubb kan få ihop fyra personer som springer olika sträckor. 

Förutom att grenen i sig är rolig ur publiksynpunkt, så finns det ett än viktigare syfte. Syftet att 

försöka öka bredden ute i friidrotts-Sverige. 

Om nivån är för hög för en individ att delta i stora SM, är det kanske troligare att det finns en 

möjlighet att ingå i ett lag på stafett SM.  Att få delta på SM-tävlingar är för många en morot att 

fortsätta idrotta länge och inte sluta i förtid.       

Vi kan konstatera att påståendet att Stafett-SM numera är en förhållandevis liten tävling sett till 
antalet deltagare stämmer. Inte minst om man ser på arrangemanget ur ett historiskt perspektiv.        
I vissa grenar är det i nuläget endast en handfull deltagande lag. Vår slutsats är därför att något bör 
göras för att bredda underlaget.                                                                                                                                                          

Förutom att ge Svensk stafett SM-status skulle ett förslag kunna vara att på sikt ersätta (någon av) de 
långa stafetterna 4 x 800 meter, 4 x 1500 meter (3 x 1500 meter) med en ”Distance Medley 
Relay”(DMR). Det vill säga en stafett med distanserna 1200-400-800-1600 meter, löpta i nämnd 
ordning. En sådan förändring skulle förmodligen medföra att fler klubbar skulle ha möjlighet att 
delta.  

Vidare skulle ett borttagande av de ofta ”tunna” åldersklasserna K22 och M22 kunna innebära ett 
ökat deltagande i seniorstafetterna.  

Listan på möjliga förändringsåtgärder kan förstås göras lång. Dock är det Tävlings- och 
arrangemangskommittén som äger dessa frågor och det är också där som helhetsperspektivet finns. 
När (om) TAK nu utreder förslaget om att ge Svensk stafett SM-status också på seniornivå, utgår vi 
följaktligen från att kommittén i sitt framåtsyftande analysarbete präglas av öppenhet för 
förändringar – både gällande åldersklassindelning och stafettgrenar. 

Målsättningen bör förstås vara att göra Stafett-SM till ett mer attraktivt arrangemang som engagerar 
hela friidrotts-Sverige och som ger fler föreningar förutsättningar att delta. Allt för svensk friidrotts 
bästa!  

 

Spårvägens FK 
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Genom  

Lasse Hagström, styrelseledamot 

Kent Claesson, sportchef 

Moa Hjelmer, aktiv 
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Motion nr 4: Stafett-SM, med regioner/distrikt 
Avsändare: Dalarnas FIF
Styrelsens yttrande över Stafett-SM, med regioner/distrikt

Motionärernas förslag: 

att ge möjlighet för föreningar med mindre än 75 SM-poäng att ha med aktiva i distrikts- och 
regionslag vid Stafett-SM 

Förbundsstyrelsen föreslår: 
att förbundsårsmötet anser motionen besvarad. 

Förbundsstyrelsens utlåtande: Motionären har en sympatisk idé men FS har lite svårt att se det 
praktiska genomförandet vad gäller gränsdragningar geografiskt och tidsmässigt.  

FS ser att det kan vara positivt att dela in i andra grupperingar än enbart föreningsvis för att få fler lag 
att delta vid stafett-SM. Frågan är om distriktslag är bästa alternativ, eller om det finns andra 
möjligheter, och hur detta skulle kunna arrangeras på ett bra och konstruktivt sätt som är positivt för 
både små och stora föreningar. 

Eftersom flera motioner till förbundsårsmötet har inkommit angående Stafett-SM föreslår FS att även 
denna fråga ska ingå i den breda översynen av Stafett-SM. FS föreslår att frågan tas om hand av 
Tävlings- och arrangemangskommittén som får arbeta igenom möjligheten till alternativa 
lagindelningar vid Stafett-SM.  
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Motion till Svenska Friidrottsförbundets Årsmöte 2020 

För att ge möjlighet för mindre klubbars tävlande att delta ges regioneerna/distrikten 
möjlighet att delta med stafettlag på SM-tävlingarna, dvs USM, JSM och SM. Även 
för VSM bör samma regler gälla. 

De tävlande i region/distriktslagen får endast komma från klubbar som inte erhållit 
mer än 75 SM-poäng säsongen närmast före respektive SM-tävling. 

I dagsläget är det endast storklubbarna som kan delta i stafett-SM, varför detta 
förslag ger fler möjlighet att få tävla. Detta är ju också en målsättning från Svenska 
Friidrottsförbundet. 

Insänt av Dalarnas Friidrottsförbund 

Falun 2020-01-13 

113/194



Motion nr 5: Stafett-SM, ändring av åldersregler 
Avsändare: IF Hagen FIK
Styrelsens yttrande över: Stafett-SM, ändring av åldersregler

Motionärernas förslag: 

att För att underlätta för mindre föreningar att kunna få lag till stafett SM föreslår vi att regeln om 
att minst två av deltagarna i laget måste tillhöra aktuell klass i ungdoms och juniorklasser tas bort.  

I stället ska lagets ålderstillhörighet bestämmas av den äldsta deltagaren i laget oavsett hur många 
i laget som tillhör denna klass. Som exempel kan en förening som har två F15, en F17 och en F19 
tävla i F19 klassen.  

Förbundsstyrelsen föreslår: 
att förbundsårsmötet beslutar att avslå motionen.

Förbundsstyrelsens utlåtande: 
I likhet med andra motioner är det positivt med viljan att försöka bredda antalet föreningar vid 
stafett-SM. Det är roligt att de finns engagemang kring tävlingen och motionären lyfter fram två 
viktiga faktorer med att öka geografiska spridningen av lag samt att fler unga kan motiveras att hålla 
på längre. 

Vi är säkra på att denna motion kan vara positiv för de mindre föreningarna, men för de medelstora 
och större föreningarna är vi inte lika säkra. Det kan bli ett problem om några aktiva, oftast de bästa, 
i de yngre klasserna vill springa med de äldre och på så sätt gör att de inte blir något lag i den yngre 
klassen eller att laget tappar sina bästa löpare.  

En förändring som motionären föreslår bör utredas för att se vilka konsekvenser det kan innebära för 
olika typer av lag, föreningar och distrikt.  

FS föreslår att frågan tas om hand av Tävlings- och arrangemangskommittén som får arbeta igenom 
möjligheten till en alternativ åldersindelning vid Stafett-SM. Denna översyn bör med fördel göras i 
bredare översyn av Stafett-SM som FS föreslår att TAK ska ansvara för. 

114/194



Motion till SFIFs Förbundsårsmöte 2020 

Ändring av åldersregler på stafett SM 

För att underlätta för mindre föreningar att kunna få lag till stafett SM föreslår vi att regeln om att 
minst två av deltagarna i laget måste tillhöra aktuell klass i ungdoms och juniorklasser tas bort. 

I stället ska lagets ålderstillhörighet bestämmas av den äldsta deltagaren i laget oavsett hur många i 
laget som tillhör denna klass. Som exempel kan en förening som har två F15, en F17 och en F19 tävla 
i F19 klassen. 

Denna förändring ger ingen sportslig fördel för föreningarna som använder yngre deltagare i sina lag. 
Däremot ges fler föreningar möjlighet att få ihop lag till stafett SM och den geografiska spridningen 
av lagen ökar. Det kan också ge motivation till fler ungdomar och juniorer i mindre föreningar att 
fortsätta med friidrott när man behövs i laget. 

Lars Olsson 
Ordförande 
IF Hagen FIK 
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Motion nummer 6: SM 10 km, byte av dag och plats 

Avsändare: IF Hagen FIK 
Styrelsens yttrande över: SM 10 km, byte av dag och plats

Förbundsstyrelsen föreslår: 

att förbundsårsmötet anser motionen besvarad. 

Förbundsstyrelsens utlåtande: 

Tävlings- och arrangemangskommittén har under 2019 tagit initiativ till att utreda förutsättningar för 
SM 10Km (SM-Milen) genomförande utifrån sportsliga- och kommersiella krav samt utlysa tävlingen 
2021 under andra kvartalet 2020, för ett eller flera år. Det finns möjlighet för alla medlemsföreningar 
att söka arrangemanget och enskilt eller tillsammans med sin kommun som värd. 

Bakgrund 
Vid årsmötet 2013 beslutades att fr.o.m. tävlingssäsongen 2014 införa ett Svenskt Mästerskap på 10 
KM landsvägslöpning (SM-milen). Till skillnad från SM i Hel- och Halvmaraton, som arrangeras i redan 
existerande tävlingar, beslutade SFIF att skapa ett nytt evenemang och tävling där förbundet skall ta 
en aktiv roll i tävlingens genomförande och i arrangemanget som helhet. Skälet till detta var 
huvudsakligen 

att förutom ett Svenskt Mästerskap för eliten också ha ambitionen att skapa en trevlig 
löparfest för den bredare skaran av löpare och motionärer. 

att positionera löpning i form av motions- och långlopp som en del av Svensk Friidrott  
att skapa ett nytt evenemang och koncept som ska bidra till att nya marknadsrättigheter 

kan erbjudas till nya och befintliga samarbetspartners  
att generera nya intäkter till förbundet. 

I SM utredningen beslutades: 
- att  SM Halvmaraton permanentas de fem närmaste (2018-2022) åren till Göteborgsvarvet
- att SM i Maraton permanentas de fem närmaste (2018-2022) åren till Stockholm Marathon
- att SM 10 km kan ligga ihop med SM-veckan eller annars läggas utefter det årets

förutsättningar.

Resultatet av de senaste årens arrangemang av SM-milen har bidragit med god marknadsföring, nya 
marknadsrättigheter samt ett ekonomiskt överskott som genererats till SFIF.  

Motionärenens Förslag: Att SM 10km arrangeras på en ny ort i Sverige varje år och att 
loppet arrangeras en lördag, söndag eller annan helgdag. 
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Motion till SFIFs Förbundsårsmöte 2020 

Byte av dag och plats för SM 10km 

Under de senaste åren har SM 10km arrangerats i Stockholm på en torsdag kväll. I stället för att 
sprida arrangemanget i hela Sverige blir det mer av ett lokalt lopp i många av tävlingsklasserna. 
Upplägget förhindrar löpare från övriga landet som inte har möjlighet att ta ledigt från jobb/skola i 
två dagar att delta.  

I och med att 10km är den friidrottsgren med flest deltagare varje år har arrangemanget potential att 
bli deltagarmässigt i tävlingsklasserna större än terräng SM med rätt upplägg. 

Vårt förslag är att SM 10km arrangeras på en ny ort i Sverige varje år och att loppet arrangeras en 
lördag, söndag eller annan helgdag. Det ska fokuseras på att få starka startfält i samtliga 
tävlingsklasser.  

För att ge arrangemanget extra uppmärksamhet kan en tanke vara att lägga SM 10km i samband 
med SM-veckan.  

Lars Olsson 
Ordförande 
IF Hagen FIK 
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Motion nr 7: Mångkamps-SM inkluderas i Friidrotts-SM 
Avsändare: Hässelby SK
Styrelsens yttrande över Mångkamps-SM inkluderas i Friidrotts-SM

Motionärernas förslag: 
att Tävlings- och arrangemangs kommitté (TAK) får i uppdrag att, när tävlingskalendern tillåter, lägga 
SM i mångkamp för seniorer tillsammans med ”Friidrotts-SM” utomhus. TAK bör lämpligen rådfråga 
berörda experter, exempelvis förbundskapten och prestationscentrum mångkamp. 

Förbundsstyrelsen föreslår: 
att förbundsårsmötet anser motionen besvarad. 

Förbundsstyrelsens utlåtande: 
FS konstaterar att detta är en till del återkommande motion. I samband med SM-utredningen fanns 
frågan uppe men då fanns inte stöd för denna förändring. 

Det finns många faktorer som kan påverka placeringen av Mångkamps-SM för seniorer. Dels hur 
mästerskapen ligger i förhållande till andra stora tävlingar, WA’s nya rankingsystem mm. Frågan är 
också hur det påverkar de återstående klasserna då arrangemanget blir mindre omfattande. 

Det kommer att göras en total översyn av tävlingskalendern med anledning av WA’s rankingsystem, 
eventuellt införande av ”lediga” helger för nationella mästerskap mm. 
Från en del föreningar finns också ett motstånd mot förändringen då flertalet mångkampare 
samtidigt är poängplockare i individuella grenar.  

Hanteringen med att få in mångkampen i programmet rör främst totalt 3 av grenarna i seniorernas 
mångkamp (Diskus och Spjut för 10-kampen respektive Spjut i 7-kampen) och då SM är ett 3-dagars 
arrangemang bör det vara lösbart även om flera av mångkampsgrenarna kommer att hamna i 
förprogram.  

FS stödjer motionärens förslag att låta Tävlings- och arrangemangskommittén få i uppdrag att, när 
tävlingskalendern tillåter, lägga SM i mångkamp för seniorer tillsammans med Friidrotts-SM 
utomhus. 
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Motion – Inkludering av Mångkamps-SM för seniorer på ”Friidrotts-SM” 

Yrkande 

Friidrottsföreningen Hässelby SK yrkar på att Tävlingskommittén får i uppdrag att, när 
tävlingskalendern tillåter, lägga SM i mångkamp för seniorer tillsammans med 
”Friidrotts-SM” utomhus. Tävlingskommittén bör lämpligen rådfråga berörda experter, 
exempelvis förbundskapten och prestationscentrum mångkamp.  

Motivering/Bakgrund 

Historiskt har SM i mångkamp för seniorer varit inkluderat i ett eget Mångkamps-SM, där såväl juniorer 
som ungdomar gör upp om SM-medaljerna i grenen. Denna form har varit häftig, så till vida att de som 
deltar på JSM/USM i mångkamp tävlar nära tillsammans med seniorelit (och ibland t.om. världselit). 
De flesta av de senaste åren har mästerskapet legat en bit in i september, vilket skapat större risk för 
sämre väder gentemot tidigare under sommaren.  

De senaste åren har tendensen för vår mångkampselit varit att de inleder tävlingssäsongen tidigt, för 
att försöka nå bra resultat i bra motstånd, och nu även jaga rankingpoäng. När tävlingen nu; 1) oftast 
ligger efter internationella mästerskap, 2) har sämre vädermässiga förutsättningar, 3) saknar medial 
uppmärksamhet, 4) har få åskådare, så sjunker intresset för våra seniorer att vilja delta. Vinst på SM 
är även en viktig komponent i att samla rankingpoäng, vilket naturligtvis också bör påverka vikten av 
grenens placering i tävlingskalendern.  

Vi tror att ett sätt att öka intresset, kvaliteten och synliggöra grenen är att lägga seniormångkampen 
på Friidrotts-SM. Ett annat sätt skulle vara att ha en ”mini-mångkamp” inkluderat i Finnkampen. 

Vi måste naturligtvis bedöma vad som är bäst för friidrotten i stort. Vår bedömning är dock att det 
finns tidsmässigt utrymme på Friidrotts-SM för mångkamp. I nuläget stäcker sig tävlingarna 
12–18 resp. 12–15, lördag och söndag. Blir tiokampen och sjukampen en del av för-/eftertävlingar med 
en eller två grenar under huvudprogrammet så är det ett stort steg framåt och mer likt de 
internationella mästerskapen. 

Utifrån dessa resonemang yrkar alltså Friidrottsföreningen Hässelby SK på att Tävlingskommittén får i 
uppdrag att, när tävlingskalendern tillåter, lägga SM i mångkamp för seniorer tillsammans med 
”Friidrotts-SM” utomhus. Tävlingskommittén bör lämpligen rådfråga berörda experter, exempelvis 
förbundskapten och prestationscentrum mångkamp. 

---------------  

Friidrottsföreningen Hässelby SK 

Styrelsen genom Isak Hampel Klang 
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Motion nr 8: Lag-SM, män och kvinnor tillsammans
Avsändare:  KFUM Örebro
Styrelsens yttrande över Lag-SM, män och kvinnor tillsammans 

Motionärernas förslag: 
att män och kvinnor ska tävla tillsammans på Lag-SM och i seriematcher – för en mer jämställd 
friidrott.
att Svensk Friidrott ska införa att kvinnor och män tävlar tillsammans i Lag-SM och seriematcher, i 
samma lag.

Förbundsstyrelsen föreslår: 
att förbundsårsmötet beslutar att avslå motionen. 

Förbundsstyrelsens utlåtande: 
Fs bedömning är att många klubbar i Sverige skulle hamna helt utanför lagmatcherna om män och 
kvinnor skulle tävla tillsammans på lag-SM och i seriematcher. Det är ett fåtal föreningar som har 
kapacitet att bära kompletta lag med båda könen.  

FS anser att friidrotten är en jämställd idrott och redan idag tävlar kvinnor och män, flickor och 
pojkar, på lika villkor. 

Det har uttryckts både i motioner till årets FÅM och i samband med andra möten med distrikt under 
hösten att lagmomentet är av betydelse för föreningar. Olika alternativ av tävlingar och 
laguppställningar ser FS positivt på och som en del i friidrottens utveckling.  

Men när det gäller lag-SM anser FS att så många lag som möjligt bör kunna delta och att en 
begränsning som detta förslag skulle innebära bör undvikas. 
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Tävla tillsammans på Lag-SM – för en mer 

jämställd friidrott. 

KFUM Örebro Friidrott lämnar härmed in följande motion till Förbundsårsmötet 2020: 

Yrkande: Att män och kvinnor ska tävla tillsammans på Lag-SM och i seriematcher – för en 

mer jämställd friidrott. 

Bakgrund/motivering: Friidrotten är en av de mest jämställda idrotterna som finns i Sverige. 

Dock har vi fortfarande inte nått fram på alla plan, exempelvis vid Lag-SM och 

seriematcherna. I mästerskap som Lag-EM kämpar män och kvinnor tillsammans för att bli 

Europas främsta friidrottsnation. I Sverige tävlar vi dock separat. Därför föreslår vi att Svensk 

Friidrott ska införa att kvinnor och män tävlar tillsammans i Lag-SM och seriematcher, i 

samma lag. För en mer jämställd tävlingsform. 

Jörgen Drageryd, Per Drageryd och Gustav Zetterlund. 

Örebro, den 8/1-2020. 
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Motion nr 9: Lag-SM, kvinnor 3000 m hinder till 2000 m hinder 
Avsändare:  Östergötlands Friidrottsförbund
Styrelsens yttrande över Lag-SM, kvinnor 3000 m hinder till 2000 m hinder

Motionärernas förslag: 
att i lag-SM grenen 3000 m hinder finns åldersregeln att deltagare måste vara 17 år under 
kalenderåret, denna regel bör ändras eller tas bort.   

Förbundsstyrelsen föreslår: 
att förbundsårsmötet beslutar att avslå motionen. 

Förbundsstyrelsens utlåtande: 
Motionären är frågande till distansen 3000 m hinder på lag-SM. Bakgrunden till att denna distans 
ändrades på FÅM 2018 i Eskilstuna från 2000 m genomfördes för att harmonisera grenen till samma 
distans som internationella mästerskap. FS ser ogärna att ändra ett årsmötesbeslut om inte 
förutsättningarna har förändrats från tidigare beslut eller kan påvisas vara felaktiga. 

SM-bestämmelsen om, 17 år under kalenderåret för senior-SM, gäller terräng och landsväg samt 
banlöpning på 5000 m, 10 000 m och 3000 m hinder. För övriga grenar finns idag ingen gräns.  
Om en ändring ska göras av åldersgränser bör det föregås av en utredning i samarbete med 
medicinsk expertis.  
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Motion till Svenska Friidrottsförbundets årsmöte 2020 

Från Motala AIF  (Östergötlands Friidrottsförbund)  

På förbundsårsmötet 2018 beslutades om att ändra distansen för kvinnor på hinder vid Lag SM från 
2000m hinder till 3000m hinder. 

Inför 2018 års Lag SM kval så upptäcktes några dagar innan tävling att det förekom en regel att 
deltagarna måste vara 17år under kalenderåret, (Allmäna regler för SM tävlingar 4.5) vilket gjorde att 
flera lag fick göra ändringar och ta bort vana hinderlöpare och ersätta dem med rena nybörjare som 
aldrig sprungit vare sig grenen eller distansen tidigare. 

Det var inget seröst lopp som anstår en SM tävling och kunde ha undvikits utan denna regel, vi 
förstår inte heller anledningen till regeln, då det finns SM tävlingar där 15 åringar springer distanser 
som är längre t.ex i terräng. 

Om vi ska bibehålla 3000m hinder på Lag SM (Vilket vi är väldigt tveksamma till efter 2018 och 2019 
års tävlingar, då det i de båda kvalen bara var ett fåtal som var vana distans och gren) utan att det 
blir en parodi där åskådarna mest får sig ett gott skratt av att titta på nybörjares olika tekniker ! Så 
bör regeln ändras eller tas bort vad gäller grenen 3000m hinder vid Lag SM. 

Motala 20200110 

Peter Håkansson 

Östergötlands Friidrottsförbund 
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Motion nr 10: Ändring av startregler för barn i regelboken 
Avsändare:  IFK Tumba Friidrottsklubb och Ärla IF
Styrelsens yttrande över Ändring av startregler för barn i regelboken 

Motionärernas förslag: 

att införa obligatorisk liggande start med eller ev. utan startblock från 9 år och uppåt (undantaget 
veteraner) 

Yrkande 1a Tävlande äldre än 8 år (dock inte veteraner) ska använda startblock vid start på sträckor 
upp t.o.m. 400 m. 

Yrkande 1b Tävlande äldre än 11 år (dock inte veteraner) ska använda startblock vid start på sträckor 
upp t.o.m. 400 m. Dokumentet ”Friidrottens tävlingar för barn” uppdateras till att säga att sprint och 
häcklöpningar ska göras med startblock och s.k. liggande start alternativt enbart s.k. liggande start. 

Förbundsstyrelsen föreslår: 
att förbundsårsmötet beslutar att avslå motionen.

Förbundsstyrelsens utlåtande: 
Motionärerna argumenterar i yrkande 1a för att regelboken bör anpassas till resultatet av det 
gedigna arbete som genomförts för att ta fram regler och riktlinjer för tävlingsverksamhet för barn. 
Det framgår dock tydligt av till exempel ”Friidrottens tävlingar för barn” att detta arbete inte har 
resulterat i något krav på användande av liggande start/startblock.

Motionärernas yrkande faller per automatik yrkande 1b eftersom tävlande äldre än 11 år över huvud 
taget inte omfattas av de nya reglerna för barn. 
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Motion till Svenska Friidrottsförbundets Förbundsårsmöte 2020 

Regeländring vad gäller start för 9 år och uppåt för att anpassa till SFIF:s 
”FRIIDROTTENS TÄVLINGAR FÖR BARN  
Regler och riktlinjer för tävlingsverksamhet för barn” 

Enligt 2019 års Förbundsårsmöte blev det nya regler för barn i enlighet med styrelsens förslag ”Tävlingsregler 
för barn”. 
Det har även presenterats under 2019, ett dokument med Regler och riktlinjer för tävlingar för barn, 
http://www.friidrott.se/barn-ungdom/barntavling/intro.aspx 
Detta dokument är vad som kommit fram av utredningen gällande tävlingar för barn enligt vår uppfattning. 
I detta dokument beskrivs löpgrenar för åldrarna 9-11 år och där framgår det att startblock ska användas i sprint 
och häcklöpning (sid 48 och 55 i ”Friidrottens tävlingar för barn”). 
Då denna grundliga utredning och förbundsårsmötets bifall under 2019, anser vi att även regelboken nu behöver 
anpassas. 

Yrkande 1a: 
Tävlande äldre än 8 år (dock inte veteraner) ska använda startblock vid start på sträckor upp t o m 400m. 

Förslag till ny lydelse 

4.4  Start på sträckor upp t o m 400 m 
Anm Nedanstående gäller även för startsträckor av denna längd i stafett. 

4.4.1    Tävlande ska använda startblock (se 2.1) och s k liggande start. 
4.4.1.1  Vid lopp för åldersgruppen 8 år eller yngre är startblock ej obligatoriskt. Vid lopp för veteraner är dock 

startblock och liggande start ej obligatoriskt. 
Anm Om sådan tävlande deltar i lopp för annan åldersklass gäller den klassens startregler. 

Yrkande 1b: 
Tävlande äldre än 11 år (dock inte veteraner) ska använda startblock vid start på sträckor upp t o m 400m. 
Dokumentet ”Friidrottens tävlingar för barn” uppdateras till att säga att sprint och häcklöpningar ska göras med 
startblock och s.k. liggande start alternativt enbart s.k. liggande start 

Förslag till ny lydelse 

4.4  Start på sträckor upp t o m 400 m 
Anm Nedanstående gäller även för startsträckor av denna längd i stafett. 

4.4.1    Tävlande ska använda startblock (se 2.1) och s k liggande start. 
4.4.1.1  Vid lopp för åldersgruppen 11 år eller yngre är startblock ej obligatoriskt. Vid lopp för veteraner är dock 

startblock och liggande start ej obligatoriskt. 
Anm Om sådan tävlande deltar i lopp för annan åldersklass gäller den klassens startregler. 

Med vänlig hälsning 

IFK Tumba Friidrottsklubb 

Ärla IF 
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Motion nr 11: Mångkamp inomhus för 13-åringar, komplettering grenprogram 
Avsändare:  Hammarby IF Friidrottsförening
Styrelsens yttrande över Mångkamp inomhus för 13-åringar, komplettering grenprogram

Motionärernas förslag: 
att 4-kampen inomhus för åldersgruppen 13 år kompletteras med en femte gren, 600 meter. 

Förbundsstyrelsen föreslår: 
att förbundsårsmötet beslutar att avslå motionen. 

Förbundsstyrelsens utlåtande: 
FS delar motionärens uppfattning att alla grengrupper bör vara representerade i 
mångkampstävlingar för ungdomar.  

Enligt friidrottens tävlingsregler för barn ska friidrottare till och med 11 års ålder tävla i korta pass 
(högst tre timmar per tävlingsdag). FS tycker därför att motionärens förslag om införande av en 
femkamp i 13-årsklassen blir ett lite för stort steg och skulle hellre se en progression med 4-kamp 
inomhus. 

I utlåtande från Prestationscenter Mångkamp och ungdomsansvarig SFIF rekommenderar de att 
inomhusmångkamperna i 13-årsklasserna även fortsättningsvis innehåller fyra grenar, och att alla 
grengrupper (sprint/häck, hopp, kast och medeldistans) bör ingå. 

Det kan tilläggas att tävlingsarrangören kan välja kombination av grenar bara det annonseras i god tid 
innan tävlingens PM.  
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Svenska Friidrottsförbundet 
Heliosgatan 3 
120 30  STOCKHOLM 

Motion till förbundsårsmötet 2020 angående inomhusmångkamp för 13-åringar 

Enligt regelboken har våra 13-åringar 4-kamp inomhus med grenar enligt nedan: 

P13  60m häck/76,2 – längd/zon – kula/3,0 – höjd 
F13  60m häck/68,6 – höjd – längd/zon – kula/2,0 

Då det saknas en uthållighetsgren i mångkampen för denna ålderskategori så borde 
4-kampen för denna ålder kompletteras med 600m så att det blir en 5-kamp.

Kan 4-kampen vara en kvarleva från den tiden då vi hade väldigt få arenor med rundbana? 
Nu har de flesta friidrottsanläggningar som byggs rundbana så utifrån det perspektivet kan 
det inte vara något hinder att lägga till ett längre lopp som avslutningsgren. 

När det gäller utomhusmångkamp för denna ålderskategori så är det 5-kamp som gäller och 
här finns uthållighetsgrenen 600 meter med. 

Yrkande: 
Motionsställaren yrkar på att 4-kampen inomhus för åldersgruppen 13 år kompletteras med 
en femte gren, 600 meter. 

Stockholm 2020-01-14 

Hammarby IF Friidrottsförening/ 
Peter Wikström 
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Motion nr 12: Dopingtest för alla mästerskapsrekord 
Avsändare: IFK Lidingö 
Styrelsens yttrande över Dopingtest för alla mästerskapsrekord

Motionärernas förslag: 
att förbundsårsmötet beslutar att   

Yrkande a Dopingkontroll ska genomföras på alla svenska mästerskapsrekord  

Yrkande b Svenska Mästerskapsrekord ska ha samma ratificeringsprocess som svenska rekord. 

Förbundsstyrelsen föreslår: 
att förbundsårsmötet beslutar att avslå motionen. 

Förbundsstyrelsens utlåtande: 
Förbundsstyrelsen är helt enig med motionären om att Svensk Friidrott har varit progressiva kring 
anti-dopingarbetet och ska fortsätta att vara det. Emellertid tror vi inte att det är det bästa 
utnyttjande av resurser att införa dopingtest efter alla mästerskapsrekord. I stället är det enligt 
förbundsstyrelsens syn mer prioriterat att säkra en fortsatt stark finansiering av out of competition-
tester och kunna fortsätta med ett ambitiöst löpande informationsarbete. Detta anser vi ger större 
effektivitet till det progressiva anti-dopingarbetet än att genomföra tester efter samtliga 
mästerskapsrekord.    
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Motion till Svenska Friidrottsförbundets Förbundsårsmöte 2020 

Dopingtest för alla mästerskapsrekord 

Bakgrund 

Svensk Friidrott har varit progressiva kring anti-dopingarbetet och bör fortsätta vara det. Det 
är ett arbete som är krävande och där arbetet många gånger bedrivs i det tysta. Arbetet som 
bedrivs är långsiktigt och där metoder, verktyg hela tiden behöver utvecklas och förfinas för 
att friidrotten ska vara ren och för att de aktiva ska kunna tävla på så lika villkor som möjligt. 

Friidrotten har tjusningen av att vara jämförbar över tid. Vi kan i dag ställa dagens bedrifter i 
relation till de som var gjorda för 10, 20 eller 30 år sedan. Detta gör att vi bör säkerställa att de 
tillfällen och de resultat som är extra ärofyllda behöver värnas extra.  

Vi ser våra svenska mästerskapsrekord som extra värdefulla att värna. Vi vill därför öka 
säkerheten av att svenska mästerskapsrekord har tagits på ärligt sätt genom att införa 
dopingkontroll på de aktiva som slagit ett svenskt mästerskapsrekord.  

Svenska Mästerskapsrekord ska ha samma ratificeringsprocess som svenska rekord. 

Vi yrkar 

att Årsmötet beslutar att 
1) dopingkontroll ska genomföras på alla svenska mästerskapsrekord
2) Svenska Mästerskapsrekord ska ha samma ratificeringsprocess som svenska rekord.

IFK Lidingö Friidrott 

IFK Lidingö Friidrott 
Box 10057  
181 10 Lidingö  
Tel: 08-767 64 83  
Email: ifk@lidingofri.se 
www.lidingofri.se  
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Motion nr 13: Införande av förbundstidtagningsledare 
Avsändare: IFK Tumba Friidrottsklubb
Styrelsens yttrande över Införande av förbundstidtagningsledare

Motionärernas förslag: 
att förbundsårsmötet beslutar att: 

Yrkande a Svenska Friidrottsförbundet ska utse en Förbundstidtagningsledare (Eltidsledare) till 
samma arrangemang som det utses Förbundsstarters och startledare. 

Yrkande b Förbundstidtagningskursen förändras till att vara en kurs för Förbundstidtagningsledare 
(Eltidsledare) istället för Förbundstidtagare. 

Förbundsstyrelsen föreslår: 

att förbundsårsmötet beslutar att avslå motionärens yrkande a  

att förbundsårsmötet beslutar att bifalla motionärens yrkande b 

Förbundsstyrelsens utlåtande: 

Eftersom yrkande a förutsätter en struktur där det redan finns utbildade Förbundstidtagningsledare 
är förslaget att detta avslås, men eftersom det verkar finnas ett behov att utveckla nuvarande kurs 
för eltidtagare föreslås att yrkande b bifalles. 
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Motion till Svenska Friidrottsförbundets 
Förbundsårsmöte 2020 

Förbundstidtagningsledare 

Då vi anpassas mer och mer till standarder och funktioner inom Internationella och 
Europeiska Friidrottsförbundet, så ser vi att det på större tävlingar saknas en funktion 
inom löpningar. För några år sedan infördes en ytterligare funktion inom 
starterområdet och det var startledare. Denna infördes för att anpassa sig efter 
internationella regelverket och nu finns denna roll i Sverige också. SFIF utser 
startledare till alla GP och SM-tävlingar utöver andra funktioner som starters, tekniska 
ledare etc. 
Inom tidtagningen finns det internationellt en övergripande tidtagningsledare som 
ansvarar för helheten och som har bättre kompentens. Denna kallas Internationell 
Photo Finish Judge. Denna funktion anser vi att SFIF bör utse till GP och SM-
tävlingar 

Yrkande 1: 
Svenska Friidrottsförbundet ska utse en Förbundstidtagningsledare(Eltidsledare) till 
samma arrangemang som det utses Förbundsstarters och startledare. 

Yrkande 2: 

Yrkande 3: 
Förbundstidtagningskursen förändras till att vara en kurs för 
Förbundstidtagningsledare(Eltidsledare) istället för Förbundstidtagare. 

Med vänlig hälsning 

IFK Tumba Friidrottsklubb 
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Motion nr 14: Öka särskiljningsgraden av svenska landslagets tävlingsdräkter 
Avsändare:  IFK Lidingö Friidrott
Styrelsens yttrande över Öka särskiljningsgraden av svenska landslagets tävlingsdräkter 

Motionärernas förslag: 
att verka för att vi tydligt kan särskilja våra aktiva i svenska landslagsdräkter 

Förbundsstyrelsen föreslår: 
att förbundsårsmötet beslutar att avslå motionen. 

Förbundsstyrelsens utlåtande: 
Våra aktiva, landslagsledning och förbund är stolta över våra gula och blå färger som förgyller våra 
landslagsdräkter. Att byta färg eller radikalt förändra sammansättningen mellan gult och blått löser 
inga problem då det är väldigt många länder som tävlar inom friidrotten och vi kommer alltid att ha 
samma eller väldigt liknande färger som något annat land. 
Att andra länder med liknande färger skulle byta färg, så det till slut bara blir Sverige kvar ser vi inte 
som en realistisk lösning. 
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Motion till Svenska Friidrottsförbundets Förbundsårsmöte 2020 

Öka särskiljningsgraden av svenska aktivas tävlingsdräkter 

Bakgrund 

Vi är otroligt stolta över våra landslag och våra färger gult och blått. 

Samtidigt är det en utmaning att i vissa miljöer särskilja svenska landslagsdräkterna mot 
Ukrainas och även Bosnien Hercegovinas. Om de svenska dräkterna skiljer sig mer blir det 
lättare att följa och heja på svenska löpare, hoppare och kastare. Under VM i Doha hade 
Ukraina föredömligt valt en blå-topp på sina aktiva. 

Vi vet att detta kanske inte är en motion som kanske hör hemma på ett förbundsårsmöte, men 
vi skulle trots det vilja att Svenska Friidrottsförbundet arbetar för att det ska vara tydligare 
skillnad mellan landslagsdräkterna. Helst bör detta göras genom att de andra länderna 
anpassar sina dräkter.  

Vi yrkar 

att Årsmötet uppmanar förbundsstyrelsen att 
1) verka för att vi tydligt kan särskilja våra aktiva i svenska landslagsdräkter.

IFK Lidingö Friidrott 

IFK Lidingö Friidrott 
Box 10057  
181 10 Lidingö  
Tel: 08-767 64 83  
Email: ifk@lidingofri.se 
www.lidingofri.se  
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I och med att förening erlägger medlemsavgift till Svenska Friidrottsförbundet (SFIF) och i 
övrigt fullgör sina stadgeenliga plikter mot SFIF är föreningen också medlem i sitt Special 
Idrottsdistriktsförbund (SDF) 

SDF har därmed inte rätt att ta ut medlemsavgift. SDF och de föreningar som så beslutar kan 
dock ingå frivilliga överenskommelser/avtal om t.ex. serviceavgift. 

Storleken på medlemsavgiften till SFIF beräknas på föreningens antal röster på SDF årsmötet. 
Varje förening har en röst, därutöver får förening tilläggsröst baserat på uppnådda SM-poäng. 

Medlemsavgiftens storlek:  

Fören in gar  Tilläggsröstetal Medlemsavgift 

1-10 4 17 600 kr 

11-20 3 13 200 kr 

21-30 2 8 800 kr 

31-161 1 4 400 kr 

Övriga 0 1 980 kr 

1 Spårvägens FK 42,75 17 Västerås FK 11,25 31 IFK Göteborg 4,50 
2 Hässelby SK 39,5 18 Göteborgs KIK 10 Tjalve IF Norrköping 4,50 

Ullevi FK 39,5 Hälle IF 10 33 Skellefteå AIK 4,00 
4 Malmö AI 38,75 20 IF Kville 7,5 Ärla IF 4 
5 Upsala IF 31,5 35 Bollnäs FIK 3,75 
6 Örgryte IS 25,75 21 IK Ymer 7,25 Hellas FK 3,75 
7 Mölndals AIK 24 22 Gefle IF 7,00 37 Hovslätts IK 3,5 
8 Hammarby IF 22 23 IFK Helsingborg 6,75 KA 2 IF 3,5 
9 IF Göta Karlstad 20,75 IFK Umeå 6,75 39 AIK 3,25 

10 IFK Växjö 19,25 25 Linköpings GIF 6,25 IFK Halmstad 3,25 
26 Athletics 24Seven SK 6,00 41 Umedalens IF 3 

11 Turebergs FK 18,5 27 Falu IK 5,75 42 Hanvikens SK 2,75 
12 IFK Lidingö 18,25 Högby IF 5,75 43 IK Lerum FI 2,5 
13 KFUM Örebro 17,25 29 Eskilstuna FI 5,50 IK Orient 2,5 
14 Huddinge AIS 16 30 IFK Lund 4,75 LK Roslagen 2,5 

 Sävedalens AIK 16 
16 Täby IS 13,5 
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46 Höörs IS 2,25 Haparanda SKT 1 Kongahälla AIK 0,5 
Kils AIK 2,25 Hässleholms AIS 1 Kungsängens FK 0,5 
Motala AIF 2,25 IFK Märsta 1 Linköpings LK 0,5 
Nyköpings BIS 2,25 IFK Sunne 1 Luleå FI 0,5 
Råby-Rekarne FI 2,25 IFK Trelleborg 1 Stora Skedvi IK 0,5 
Åhus FIK 2,25 IK Nocout.se 1 Strömstads IF 0,5 

52 Bromma IF 2 Kyrkhults SK 1 Söderhamns IF 0,5 
Kalmar SK 2 Ockelbo SK 1 Tingbergs AIS 0,5 
Lidköpings IS 2 Roma IF 1 Trollhättans SOK 0,5 
Timrå AIF 2 Runacademy IF 1 Valbo AIF 0,5 

56 F Bålsta IK 1,75 SK Bore 1 Väsby IK 0,5 
FIK Färjestaden 1,75 SOK Knallen 1 Wärnamo SK 0,5 
Piteå IF 1,75 Strömstad LK 1 Östhammar FI 0,5 
Strands IF 1,75 Team Blekinge LF 1 137 Bohus IF 0,25 
Sundsvalls FI 1,75 Tyresö FK 1 Borlänge LK 0,25 
Trångsvikens IF 1,75 Uddevalla SK 1 Brattås CK 0,25 
Varbergs GIF 1,75 Umara SC 1 Dala-Järna IK 0,25 
Visby IF Gute 1,75 Umeå TFC 1 Eksjö Södra IK 0,25 

64 FIF Gnistan 1,5 Uptown RC 1 Flens FS 0,25 
Ljungby FIK 1,5 Vegan Runners IK 1 Genarps IF 0,25 
Vallentuna FK 1,5 Örebro AIK 1 Högbo GIF 0,25 
Ängelholms IF 1,5 Öresund FK 1 IF Skade 0,25 
Östersunds GIF 1,5 107 Brännans FF 0,75 IFK Strömsund 0,25 

69 Eslövs AI 1,25 IF Rigor 0,75 IK Hakarpspojkarna 0,25 
Falkenbergs IK 1,25 IFK Mora 0,75 IS Göta 0,25 
Habo FIF-04 1,25 Klippans FK 0,75 Kalix SK 0,25 
IK Heros 1,25 Marieby GoIF 0,75 Katrineholms SK 0,25 
IK Wilske 1,25 Skruvs IF 0,75 Luleå Gjutarens IF 0,25 
Kvarnsvedens GoIF 1,25 Södertälje IF 0,75 Mariestads AIF 0,25 
Mälarhöjdens IK 1,25 Trollhättan FIK 0,75 Oskarshamns SK 0,25 
Säffle FIK 1,25 Ystads IF 0,75 Rånäs 4H 0,25 
Thorengruppen TFC 1,25 116 Dalaportens OL 0,5 Stocksäters IF 0,25 
Tväråselets AIF 1,25 Enköpings AI 0,5 Stockviks SF 0,25 

79 Alunda SK 1 Estuna IF 0,5 Säters IF 0,25 
Björnstorps IF 1 Glanshammars IF 0,5 Sävast Skiteam IF 0,25 
Danderyds SK 1 Heleneholms IF 0,5 Tullinge FI 0,25 
En av tre RC 1 IFK Tumba 0,5 Wedevågs IF 0,25 
F Stenungsunds FI 1 Järvsö IF 0,5 Åsbro GoIF 0,25 
FK Studenterna 1 Karlskoga FI 0,5 
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Valberedningens förslag 

12 September 2020 
Digitalt 

FÖRSLAG TILL STYRELSEVAL 

Ordförande (mandatperiod 1 år): Johan Storåkers (omval) 
Ledamot (mandatperiod 2 år): Maja Englund (omval) 
Ledamot (mandatperiod 2 år): Bo Sjölander (omval) 
Ledamot (mandatperiod 2 år): Stephan Hammar (omval) 
Ledamot (mandatperiod 2 år): Ellinor Stuhrmann (nyval) 

Ledamot (mandatperiod 1 år): Anders Svanholm (omval) 

Övriga inkomna nomineringar  Ivan Sundström (nyval) 

Anm: Karin Lundgren, Ulrika Pizzeghello och Berndt Andersson har ett år kvar på 
sin mandatperiod. Karin Grute Movin har ett år kvar på sin mandatperiod men 
avstår sin plats då hon i egenskap av ledamot i EA automatiskt har en plats i 
styrelsen. 

Ytterligare information om föreslagna kandidater 

*** 

Johan Storåkers (f. 1973) 

Invald i Svenska Friidrottsförbundets styrelse 2014, ordförande sedan 2019. 
Uppskattad friidrottsprofil med bred lokal, distrikt och nationell erfarenhet, med 
allt från kommitté- och föreningsarbete, idrottspolitiska utredningar till rollen 
som presschef vid ett 60-tal större tävlingar. Politisk engagerad i Liberalerna, 
och sedan 2016 kommunalråd samt ordförande i kultur- och fritidsnämnden i 
Sundbyberg stad där han även bor. 
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Leder arbetet i Svenska Friidrottsförbundets styrelse där han tidigare bland annat 
varit ordförande i anläggningskommitté med speciellt ansvar för samordning och 
lobbying.  

 

*** 

Bo Sjölander (f.1961) 

Invald i Svenska Friidrottsförbundets styrelse 2016. Gedigen friidrottsbakgrund 
och sedan 2011 ordförande i Täby IS Friidrott. Civilekonom som jobbar i egen 
verksamhet som CIO och projektledare. Har lång erfarenhet som projekt- och 
förändringsledare, inklusive inkluderande och kommunikativt ledarskap. Bor i 
Täby. 

 

Driver digitaliseringsfrågor i Svenska Friidrottsförbundets styrelse, och leder 
arbetet med att ta fram STRATEGI 2025. 

 

*** 

Stephan Hammar (f. 1978) 

Invald i Svenska Friidrottsförbundets styrelse 2017. Välkänd friidrottsprofil med 
förflutet som bl.a. kanslichef på IF Göta, t.f. generalsekreterare samt marknads- 
och eventchef på Svenska Friidrottsförbundet. Civilekonom och idrottsvetare som 
idag jobbar som verksamhetschef i Karlstads kommun, med ansvar för 
kommunens bad- och sportverksamheter. Bor på Hammarö. 

  

Ordförande i Svenska Friidrottsförbundets anläggningskommitté, och ansvarig 
styrelseledamot för Finnkampen och Folksam GP-serien. 

 

*** 

Maja Englund (f. 1984) 

Invald i Svenska Friidrottsförbundets styrelse 2018. Var under uppväxttiden aktiv 
friidrottare i Östersunds GIF Friidrott. Nationalekonom med mångårig erfarenhet 
av ledande befattningar inom finansbranschen. Jobbar idag som kund- och 
affärsutvecklingschef på SPP. Utsågs 2018 till en av Sveriges 101 Supertalanger 
av Veckans Affärer. Bor i Stockholm.  

 

Aktiv i Svenska Friidrottsförbundets fokusområde förening. Arbetar med 
STRATEGI 2025 samt implementering av SOCRA (Swedish Obstacle Course Race 
Association). 
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*** 

Anders Svanholm (f. 1979) 

Invald i Svenska Friidrottsförbundets styrelse 2019. Mångårig erfarenhet som 
ledare inom friidrotten, bland annat som ordförande i Sundsvalls Friidrott, 
styrelseledamot i Brännans Friidrottsförening och valberedare i Ångermanlands 
Friidrottsförbund. Ekonom som idag jobbar som arbetsledare och platschef på 
Härnösand Energi & Miljö. Bor i Härnösand. 

Aktiv i Svenska Friidrottsförbundets Veterankommitté och fokusområde 
Ledare/tränare. Utsedd av styrelsen att arbeta med LOC för Veteran-VM i 
Göteborg 2022. 

*** 

Ellinor Stuhrman (f. 1977) 

Föreslås bli invald i Svenska Friidrottsförbundets styrelse 2020. Har ett förflutet 
som elitfriidrottare med sju SM-guld på 200, 400 och 4 x 100 meter. 
Civilingenjör med gedigen erfarenhet som bygg- och projektledare, bland annat 
från nybyggnationen av Norrköpings friidrottsarena, samt Stadium Arena i 
Norrköping där hon var sakkunnig för utformningen av friidrottshallen. Jobbar 
idag som sportchef i Tjalve IF Norrköping, Friidrott där hon ansvarar för att 
utveckla den sportsliga verksamheten inklusive ungdomsverksamheten, samt att 
lägga grunden för nya motionslopp. Bor i Norrköping. 

Under lördagen den 28 mars kommer det vid behov finnas möjlighet att 
träffa/diskutera med kandidaterna och med valberedningen. De som kandiderar 
kan ge en kort presentation av sig själva och informera om vilka frågor man vill 
driva samt svara på frågor från delegaterna. 

Informationsstunden är öppen även för person som inte ingår valberedningens 
förslag (se ovan) men blir nominerad på Förbundsårsmötet. 

Tveka inte att kontakta valberedningens ordförande Mikael Romell, 
tel: 0707 47 45 79 eller ännu hellre mikael.romell@gmail.com vid eventuella 
frågor. 

FÖRSLAG TILL VAL AV REVISORER 
Revisor (mandatperiod 1 år): Grant Thornton med auktoriserade revisor Stefan 
Norell som huvudansvarig 

FÖRSLAG TILL VAL AV LEKMANNAREVISORER
Revisor (mandatperiod 1 år): Leif-Göran Mosell (nyval) 

Suppleant (mandatperiod 1 år): Lou Cedervall (omval) 
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ÖVRIGT 
Till mötesordförande föreslås Christer Pallin tidigare chefsjurist vid RF:s och 
SISU:s gemensamma kansli. Till mötessekreterare föreslås Anders Rydén, 
Personalrepresentant i styrelsen för Svenska Friidrottsförbundet. 
 
Valberedningen har under året bestått av ordföranden Mikael Romell, Göteborg 
samt ledamöterna Gunilla Löthagen Sjöstrand, Frösön, Helene Bourdin, 
Stockholm, Anders ”Kullen” Havdelin, Gotland och Stockholm samt Anders 
Thorén, Karlstad. 
  
Ledamöterna Gunilla Löthagen Sjöstrand, Helene Bourdin, Anders ”Kullen” 
Havdelin och Anders Thorén är beredda att ingå i den nya valberedning som ska 
väljas. 

Ordförande Mikael Romell kommer att ha ett anställningsförhållande med 
Göteborgs Friidrottsförbund (för Veteran-VM) och är då i enlighet med stadgarna 
inte valbar.  
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Valberedningens förslag angående arvodering till förbundsordförande och 
övriga ledamot 

Bakgrund
På förbundsmötet 2019 presenterade den arvodesutredning som beslutades om på förbundsmötet 
2018. Utredningen genomfördes av en oberoende grupp som enligt uppdrag föreslog former för 
ersättningsnivåer till förbundsordföranden och styrelseledamöter. 

Förbundsmötet 2019 beslutade att höja årsarvodet till förbundsordföranden från 1 pbb till 2 pbb, 
men att inte förändra nuvarande principer för arvode för övriga ledamöter. Samtidigt 
återremitterades frågan om större förändringar av principerna för arvodering av ordförande och 
övriga ledamöter till valberedningen, att redovisas på förbundsårsmötet 2020. 

Arbetsgrupp
Gruppen som arbetat med frågan har bestått av den nuvarande valberedningens samtliga ledamöter. 
Gruppen har i sitt arbete beaktat den gedigna utredning som presenterades på förbundsmötet 2019, 

Nuläge – arvodering till förbundsordförande och övrig styrelseledamot
Följande gäller idag om arvoden för förbundsordförande och övrig styrelseledamot i Svenska 
Friidrottsförbundet: 

1. Arvode för förtroendeuppdrag som förbundsordförande
För ordförande i SFIF:s styrelse utgår ett arvode med 2 prisbasbelopp (pbb) per år (2020 = 94 600 kr).
2. Arvode för förtroendeuppdrag som övrig styrelseledamot
För övrig ledamot i SFIF:s styrelse utgår ett arvode med 0,25 pbb per år (2020 = 11 825 kr).
3. Ersättningsregler
För styrelseledamöter gäller följande:
- Reglerna avser samtliga uppdrag som styrelseledamot har i anledning av sitt ledamotskap
- Rese- och traktamentsersättning utgår efter samma grunder som gäller förbundets personal.
- Utlägg ersätts mot inlämnande av verifikation
- Ersättning för förlorad arbetsförtjänst kan utgå ifrån ledamotens personliga inkomstnivå, dock
högst 0,02 pbb per dag eller totalt 0,25 pbb per kalenderår. Som förlorad arbetsförtjänst ska även
anses utnyttjad kompensationsledighet eller semester. Intyg behöver inte uppvisas.”

Valberednings förslag 
Valberedningen anser att föregående utredning på ett bra sätt speglar nuläge, hur förbundets 
arvoden står sig mot liknande organisationer, och det ansvar och den arbetsbörda som åligger 
ordförande och övriga styrelseledamöter. Uppdraget som ordförande och ledamot är krävande och 
ställer höga krav både kompetens- och arbetsmässigt. Samtidigt behöver hänsyn tas till idrottsrörelsens 
tradition av ideellt engagemang samt förbundets ekonomiska situation. 

Valberedningens förslag är att lämna ordförandens arvode oförändrat, och att förenkla modellen för 
arvode till övrig styrelseledamot så att arvode utgår med 0,5 pbb, vilket det redan idag gör för 
flertalet ledamöter som söker ersättning för förlorad arbetsinkomst.  

Grunden för detta ställningstagande är förbundets ekonomiska situation, att arvodet till ordföranden 
fördubblades förra året, och att dagens modell för arvode till övrig ledamot skapar en onödig 
administration, ger en otydlig bild av arvodet och inte per automatik belönar lika arbete och ansvar 
på lika sätt.  
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Valberednings förslag innebär således att arvoden för förbundsordförande och övrig styrelseledamot i 
Svenska Friidrottsförbundet skulle lyda: 

1. Arvode för förtroendeuppdrag som förbundsordförande
För ordförande i SFIF:s styrelse utgår ett arvode med 2 prisbasbelopp (pbb) per år (2020 = 94 600 kr).
2. Arvode för förtroendeuppdrag som övrig styrelseledamot
För övrig ledamot i SFIF:s styrelse utgår ett arvode med 0,5 pbb per år (2020 = 23 650 kr).
3. Ersättningsregler
För styrelseledamöter gäller följande:
- Reglerna avser samtliga uppdrag som styrelseledamot har i anledning av sitt ledamotskap
- Rese- och traktamentsersättning utgår efter samma grunder som gäller förbundets personal.
- Utlägg ersätts mot inlämnande av verifikation
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Curriculum Vitae 

Personuppgifter 

Johan Storåkers (731020-0030) 
Fredsgatan 17 
172 33 SUNDBYBERG 

Tel.08/706 65 31 (a), Mobil.0709/40 78 75 

E-mail: johan.storakers@friidrott.se

Utbildning 

1989-1991, 1992-93              Treårig samhällsvetenskaplig linje, Tibble Gymnasium,  
     Täby.      

1991-1992 Ett ”senior year” på Muhlenburg High School, Reading,    
Pennsylvania, USA. 

1994-1998+2002 -2003             Akademiska studier i ekonomisk historia, företagsekonomi, 
ekonomisk geografi, statistik och statsvetenskap, Lund- och 
Stockholms Universitet samt Södertörns högskola. Kommentar: 
Studierna avbröts under dessa år vid ett par tillfällen med anledning 
av arbete. 

1999-Idag Jag har deltagit i informations- och PR-utbildningar m.m. som    
Folkpartiet Liberalerna och Liberalerna i Sundbyberg, Stockholms 
län och riksorganisationen arrangerat. 

2010 Journalistisk grundkurs på Poppius journalistskola och utbildning i 
PR & Kommunikation på Berghs School of Communication. 

Arbete (jag har valt att inte ta med sommarjobb före den ordinarie 
yrkeskarriären) 

1993-94  Ungdomspraktik 6 månader+3 månaders anställning vid Svenska 
Friidrottsförbundet med diverse arbetsuppgifter, bl.a. skrivande av ett 
antal artiklar i tidningen Friidrott. 

1999-2001  Lärare inom profilämnet friidrott på Kämpingeskolan i Tensta. 

1999-2002       Politisk sekreterare för Folkpartiet Liberalerna i Sundbybergs Stad. 

2000 Journalist på IT-företaget Corpguide. 

2003-2005 Projektanställd vid Svenska Friidrottsförbundet som presschef, 
lobbyist och utredare. 

2005 Egen verksamhet inom friidrott och media samt ett antal politiska 
uppdrag.  
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2005-2006 Presskoordinator EM i friidrott 2006. 

2007-2008 Deltidsarbete som politisk brevsvarare och diverse andra 
arbetsuppgifter inom politiska staben och informationsenheten vid 
Integrations- och Jämställdhetsdepartementet, Regeringskansliet.  

2005-Idag Eget företagande med verksamhet som presschef vid olika 
idrottsevenemang och då främst friidrott, ledning av ett antal 
medieseminarier, idrottspolitisk utredningsverksamhet, journalistiska 
åtaganden och agent för ett antal elitfriidrottare.  

2011-2015 Oppositionsråd (Fp, L), Sundbyberg stad. 

2011-Idag Gruppledare för Folkpartiet Liberalerna och Liberalerna i 
Sundbyberg. 

2016-Idag Kommunalråd (L) och ordförande i kultur- och fritidsnämnden i 
Sundbybergs stad. 

Presschefsuppdrag 

Vid cirka 60 större tävlingar har jag varit presschef. Det gäller t.ex. SM-tävlingar, DN 
Galan och BAUHAUS-galan, Folksam Grand Prix-galor, andra friidrottsgalor och större 
långlopp. Inför Inomhus-EM 2013 arbetade jag för Göteborg & Co som konsult inom medie- 
och PR-frågor. 

Urval av politiska förtroendeuppdrag 

Under lång tid har jag som representant för Folkpartiet Liberalerna och Liberalerna bl.a. varit ledamot 
i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, kommunstyrelsens styrnings- och ägarutskott och andre vice 
ordförande i grundskole- och gymnasienämnden i Sundbybergs stad. Sedan 1 januari år 2016 är jag 
kommunalråd och ordförande i kultur- och fritidsnämnden. 

Utsedd av regeringen: Ledamot i högskolestyrelsen vid Idrottshögskolan 2004-01-01- 2007-04-
30 (Numera Gymnastik- och idrottshögskolan). 

Ordinarie medlem år 2002 och 2008 i idrottspolitiska arbetsgrupper inom Folkpartiet liberalerna på 
nationell nivå. Vidare har jag varit medlem i en idrottspolitisk arbetsgrupp inom Folkpartiet 
Liberalerna i Stockholm län. Dessa arbetsgrupper har tagit fram olika politiska program. 

Jag har varit verksam som rådgivare i idrottspolitiska frågor till riksdagsledamot Bengt Eliasson och är 
idag det till Christer Nylander. Bengt var och Christer är Liberalernas idrottspolitiska talesperson på 
riksnivå. 

Övrigt i urval: 

- Mellan mars år 2007 och mars år 2013 var jag ordförande i Svenska Friidrottsförbundets
valberedning.

- I mars år 2014 valdes jag till ledamot i Svenska Friidrottsförbundets styrelse. På förbundsårsmötet i
mars år 2019 valdes jag till ordförande i styrelsen.
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- Jag har under många år varit ordförande i Svenska Friidrottsförbundets anläggningskommitté med
speciellt ansvar för samordning och politisk lobbying. Vidare var jag under slutet av min ledamotstid
styrelsens representant i veterankommittén. Jag var under flera år ledamot i Rådet för idrottens rum
och arenor (RIRA) och även senare i Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas idrottsråd. För
närvarande är jag ledamot i Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas nationella valberedning
och rådet för folkbildning.

- Jag var mellan år 2010 och 2019 ordförande i 08fri./Stockholms Friidrottsförbund. Idag är jag
hedersordförande i distriktet. Vidare har jag haft andra ledaruppdrag inom både 08fri. och Skånes
Friidrottsförbund.

- Tidigare har jag varit ordförande i valberedningen för Stockholms Idrottsförbund och SISU
Idrottsutbildarna Stockholm, Elitklubbarna, Sundbybergs IK och Spårvägens representant i
valberedningen för Stockholm Marathon gruppen. Förut var jag även bl.a. vice ordförande och
sekreterare i Spårvägens Friidrottsklubb samt har varit medlem av ytterligare ett antal idrottsstyrelser
och valberedningar.

Kommentar: Med anledning av mitt mycket tidskrävande åtagande som ordförande i Svenska 
Friidrottsförbundet så har jag avsagt mig ett stort antal andra förtroendeuppdrag inom 
idrotten. 

- Jag har flera gånger inom ämnet elitfriidrott och studier verkat som konsult åt Svenska
Friidrottsförbundet och 08fri m.fl.

- En idrottspolitisk rapport med inriktning på lobbying författade jag under vintern år 2008-2009 på
uppdrag av Riksidrottsförbundet.

- Jag har varit tävlingsdirektör för Norrteljegalan i friidrott och medlem av tävlingsledningen för
Lidingöloppet.

- I många år har jag verkat som frilansjournalist både inom friidrott och samhällsfrågor.
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CV 

Bo Sjölander  
Född: 1961 
0730 825 305  
bo.sjolander@gmail.com 
Gift med Lotta och har barnen Malin (25 år) och Johan (21 år) 

Utbildning 
Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm (1984-1988) 

Arbetslivserfarenhet 
2013 – Acando/CG, Senior engagement leader 
I rollen ingår att leda större program/projekt.  

2008 – 2013 Acando, affärsområdeschef, medlem i Acando Sveriges ledningsgrupp 
Rollen omfattade totalt affärsansvar för drygt 80 konsulter i Stockholm, Linköping och Västerås. 
I rollen ingick: 

• Resultatansvar
• Försäljning/Kundansvar
• Rekrytering
• Budget/Prognos
• Affärsutveckling/strategi
• Intern/extern kommunikation

2004 – 2007 Acando, Seniorkonsult 
Projektledare/analytiker. Offert- och avtalsansvarig för en portfölj med kunder 

1999 – 2004 Edge Consulting, grundare och delägare 
1999 bildades Edge Consulting av tre kompanjoner med syfte att vara ett konsultbolag för erfarna 
konsulter. Företaget verkade i första hand på finansmarknaden.  I rollen som småföretagare ingick 
ansvar för försäljning, rekrytering, personalvård mm. 

1998 – 1999 SEB, Projektledare 
I samband med SEBs köp av Trygg Hansa jobbade jag som Projektledare för olika fusionsprojekt. I 
arbetsuppgifterna ingick att driva analyser, presentera och förankra slutsatser och förslag till 
genomförande. 
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Idrotts- och ideell verksamhet 
Aktiv  
Upp till 15-års ålder var jag aktiv inom friidrott och fotboll. Jag prövade också på pingis, ishockey och 
handboll. Att beteckna mig som sporttokig är nog korrekt! Min friidrottskarriär tog slut eftersom 
klubben (den lilla klubben Borensbergs IF) som jag tävlade för lades ner när eldsjälen och ledaren 
blev sjukskriven. Prestationsmässigt tillhörde jag de som kom till final men som oftast inte räckte för 
”pallen”.  Jag tävlade i sprint och längd. 1976 var jag med i det segrande stafettlaget i 
Östgötamästerskapen i 4*100 meter – en känsla som jag fortfarande kommer ihåg.  Jag har därför 
jobbat för att få in fler lagmoment i verksamheten. 

Som 18-åring tog jag upp i karriären igen när familjen flyttade till Växjö. Dock satte krånglande 
benhinnor stopp för alla försök till hårdare träning och min ”seriösa” karriär tog slut. 

Sammanfattning uppdrag inom ideell verksamhet 
1983-1984  IFK Växjö  Arbetade med  marknadsföringsfrågor inför SM, medlem i orgkommittén 

2003-2007 Tränare för Täby IS Friidrotts 1995:or. Utbildad tränare 10-14 år. 

2008-2010 Styrelsemedlem Täby IS 

2011 - nu Styrelseordförande Täby IS Friidrott 

2012-2014  Medlem av Medlemskommittén (Valberedning) Stadionklubbarna 

Mina drivkrafter 
Mitt arbetsliv har nästan alltid präglats av projektarbete med tydliga mål som ska uppnås samtidigt 
som en lösning ska utvecklas, förankras och implementeras. Det har inneburit att jag i många år har 
fått träna upp en kommunikativ förmåga parallellt med ett inkluderande och förklarande ledarskap. 
Min bild är att jag är en uppskattad chef/ledare som är tydlig och drivande. Det gäller också i rollen 
som föreningsledare där just förankring är än viktigare jämfört med ett företag.  I rollen som 
projekt/förändringsledare är det viktigt att kommunicera. Under åren har jag via ”träning” haft 
förmånen att utveckla den sidan – både verbalt, skriftligt och i bildspråk. Jag kännetecknas av 
envishet och engagemang – jag lämnar inget åt slumpen utan försöker göra klart. 

Varför kandiderar jag igen? 
Under mina fyra år i styrelsen har jag drivit digitaliseringsfrågorna. Först som en förstudie och sedan 
som stöd till kansliet i realiseringsprojekten.  Under 2020 kommer de första synliga resultaten i form 
av ett nytt resultat- och statistiksystem samt en ny hemsida. Kvar är två viktiga initiativ – ett nytt och 
förbättrat sanktionssystem (FRIDA) och det vi kalla för informationsnav. Jag vill gärna bidra de 
kommande åren för att de initiativen också ska bli verklighet. Utöver det har jag ett ansvar för leda 
arbetet med att ta fram Strategi 2025 – ett arbete som ska börja implementeras 2021. 

Täby 2020-02-02 

Med vänlig hälsning 

Bo Sjölander 
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Curriculum vitae - Stephan Hammar 

ARBETSLIVSERFARENHET 

2013- Nuvarande Verksamhetschef, kultur- och fritidsförvaltningen  
Karlstads kommun  
Ansvarig för kommunens bad- och sportverksamhet. Uppdraget 
innefattar bl.a. drifts-, budget (över 35 miljoner kronor)- och 
personalansvar (cirka 50 heltidsmedarbetare + 50 
deltidsmedarbetare). Ingår i förvaltningens ledningsgrupp.  
- Ingår i Karlstads kommuns arbetsgrupp för evenemangsstrategi
- Projektansvarig för firandet av årets idrottskommun 2017, 2019
- Kommunens projektansvarige för konferensen Professionell Idrott
2019 (genomförs med tidningen Sport & Affärer)

2011 – 2013 Marknads- och Eventchef  
Svenska Friidrottsförbundet 
innefattar ansvar för sponsorkontakter, sponsorvård, nybearbetning 
av sponsorer samt projektledning och utveckling av arrangemang (så 
som Finnkampen och mästerskap). 

2011 – 2013 Verkställande direktör  
Svensk Friidrott Produktion AB 
Ansvarig för budgetuppföljning, upphandling och försäljning av 
marknads- och tv-rättigheter.  

2011 – 2012 t.f. Generalsekreterare
Svenska Friidrottsförbundet
Ansvarig för Svenska Friidrottsförbundets operativa verksamhet.
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2005 - 2010 Kanslichef IF Göta Karlstad  
Ansvarig för kontakter med kommun, förbund, funktionärer och 
samarbetspartners. Ansvarig för större arrangemang. 

2004 - 2006 Projektledare Institutionen för utbildningsvetenskap, 
idrottsvetenskap vid Karlstad universitet 
Projektledare/projektmedhjälpare vid ett antal studier och 
undersökningar. 

2005 – 2006 Programansvarig Vetenskapsfestivalen  
Chalmers, Business Region Göteborg och Göteborgs Universitet. 
Ansvarig i programgruppen för temat Idrott, Deltid.  

2003 – Nuvarande Compass Sport Management.  
Grundare och konsult i frågor gällande idrott och 
marknadskommunikation. 

UTBILDNING 
2013-2017 Internutbildningar Karlstads kommun 

Kurser för chefer i offentlig sektor.  

2013 - 2014 Ny som chef  
Karlstads kommuns chefsprogram. 

2007 – 2008 Riksidrottsförbundet (RF) och SISU Idrottsutbildarna i samverkan 
med Svenska Idrottsakademin. Deltagare i första årskullen av 
Idrottens Ledarskapsprogram (ILP).  

2000 – 2005 Magisterexamen civilekonom med inriktning marknadsföring. 
Karlstads Universitet, Karlstad.  

2000 – 2005 Magisternivå Idrottsvetenskap. 
Karlstads Universitet, Karlstad.  

1999 – 1999 Santa Monica College i Los Angeles, Kalifornien, USA. 

1995 – 1998 Bisbee High School i Bisbee, Arizona, USA. (Utbytesstudent). 
S:t Mikaels gymnasium, Mora.  

Ytterligare universitetskurser i bland annat:  
Statsvetenskap, handelsrätt, engelska, informatik, media & 
kommunikationsvetenskap och statistik. 
Ytterligare fortbildning inom bl.a. personal- och skattefrågor, 
marknadsföring och evenemangsutveckling kontinuerligt genom 
tidigare anställningar. 
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ÖVRIGT 
Förtroendeuppdrag 
2019 – Nuvarande Ledamot riksstyrelsen för Svenska Livräddningssällskapet. 

- Delansvar kapitalplacering

2017- Nuvarande Ledamot Svenska friidrottsförbundets styrelse. 
Styrelseuppdrag med ansvar för bla. 
- Ordförande Svenska Friidrottsförbundets anläggningskommitté
- Fokusområdesansvarig arrangemang (delat).

Ansvarig styrelseledamot för Finnkampen och Folksam GP-serien

2013 – Nuvarande Föredragshållare inom verksamhetsutveckling Svenska 
Badbranschen. Bland annat för Teknologiskt institut och Ability 
partner 

2013-2016 Ordförande för valberedningen i IF Göta Karlstad (friidrott)  
2016 Ledamot styrgruppen för yrkesutbildning för badmästare i 

Kristianstad (YH)  
2014- Ledamot div. arbetsgruppen inom branschorganisationen, samt 

delansvarig och föreläsare i badbranschens grundutbildning 
(WeGroup AB, Göteborg) 

2010-2011 Ordförande valberedningen Svenska Elitklubbarna (friidrott) 
2010-2012 Ordförande valberedningen Sisu Idrottsutbildarna Värmland 
2005-2006 Revisor i Svensk Förening för Sport Management (Växjö) 
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1(2) 

CURRICULUM VITAE 
Maja Englund

Born: 1984,  Nationality: Swedish,  Languages: Swedish/English/French 
Mob: +46 739 358 958,  Email: majaenglund@hotmail.com

MAIN WORKING EXPERIENCE 

2019.03- Head of Customer and Business development, SPP Pension och Försäkring, 
Stockholm 

2016.12-2019.03 Department Manager Sales and Service, SPP Pension och Försäkring, 
Stockholm 

2013.08-2016.12 Head of Individual Sales, SPP Pension & Försäkring, Stockholm 

2011.04-2013.08 CFO and Head of Fund Administration, SPP Fonder, Stockholm 

2010.04-2011.04 CFO, SPP Fonder, Stockholm

2009.05-2010.04 Business Controller and Fund Administrator, SPP Fonder, Stockholm  

2008.09-2009.05 Financial Analyst, Euroclear Sweden, Stockholm, part-time while studying 

2008.09-2009.05 Junior Controller, CITROËN Sweden, Stockholm, part-time while studying 

2006.11-2008.02 Backoffice Employee, Swedbank Markets, Stockholm, part-time while 
studying 

EDUCATION

2017.01-2017.10 Storebrand Akademin, MIL Institute, Oslo/Stockholm 

2016.10-2016.12 Digital Marketing, Hyper Island, Stockholm 

2012.05-2012.12 Storebrand/SPP's Talent Program, Wiminvest, Oslo/Stockholm 

2012.02-2012.09 Utvecklingsprogrammet, Supertalangakademin (Joint Venture Veckans 
Affärer & Nova Networks), Stockholm 

2005.01-2009.06 Master of Science in Business and Economics, Uppsala University, Uppsala 

2006.01-2009.06 Political Science (until Bachelor degree), Uppsala University, Uppsala 

2008.02-2008.06 Exchange Studies in Political Science, International Economics, Sustainable 

Development, European Union, Institut d'Etudes politiques de Paris, Paris 

2007.06-2007.07 French, Institute Français des Alpes, Annecy 
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2(2) 

2004.08-2005.01 French, Södertörn Högskola, Stockholm 

2000.08-2003.06 Upper Secondary School, Natural Sciences and Track and Field, 
Wargentinskolan and Regional Sports Gymnasium (RIÖ), Östersund 

OTHER CREDITS  

2018 Appointed as one of "The future female leaders" by Ledarna  

2018 Appointed as one of "Sweden's 101 Super Talents 2018" by Veckans
Affärer 

2017 Appointed as a newcomer on the list for "This years leaders in the 
insurance industry" by Pensioner & Förmåner and Risk & Försäkring

2017 Appointed as one of "The future female leaders" by Ledarna 

2016-ongoing  Board Member, SPP Fastigheter, Stockholm 

2011 Swedsec License, Swedish Securities Dealers Association, Stockholm  

2006.12-2007.12 Board Member and Project Manager, Unga Aktiesparare Uppsala, Uppsala 

2006.10-2007.10 Board Member and Student Representative, Department of Economics, 
Uppsala University, Uppsala 

2005.09-2007.03 Project Manager, Uppsalaekonomerna, Uppsala 

1990-2003 Competitor in track and field, ÖGIF, Östersund 
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CV

Anders Svanholm 
Båtmansvägen 21  
871 53 Härnösand 
1979-06-07 

Relevanta anställningar

Härnösand Energi & Miljö AB 

Ett kommunalägt Energi och miljöföretag i Härnösand. Företaget tillhandahåller 
fastighetsrenhållning, fjärrvärme, vatten och avlopp, elnät och elförsäljning, biogasproduktion mm. 
Ca 140 anställda och omsätter ca 358 miljoner kronor.  

2015 – Pågående Arbetsledare / Platschef Fastighetsrenhållningen
Anställd sedan Augusti 2015 som arbetsledare på återvinningen. Mina 
arbetsuppgifter är budget, uppföljning ekonomi, 
personalplanering/ansvar medarbetarsamtal, fordonsinköp och mycket 
kundkontakter. Från April 2019 platschef på fastighetsrenhållningen 
och för åkeriet.  

Swerock AB 

Swerock AB är en av Sveriges största leverantörer av fabriksbetong, grus och bergkross till 
bygg- och anläggningsindustrin samt av transport- och entreprenadmaskintjänster under 
varumärket Cliffton.
Swerock omsätter ca 4,5 miljarder kronor och har ca 800 anställda.

2013 – 2015 Transportledare
Mellan Juli 2013 och Augusti 2015 arbetade jag som transportledare. 
Jobbet har i sak inneburit att organisera och strukturera upp alla 
enheter/maskiner. Jobb som NCC hade åt Härnösands Kommun. Nya 
medlemmar kontrakterades, enheter togs fram efter de önskemål som 
kunden begärde. En process som inneburit mycket stor planering så 
att helheten blivit till vad kunden önskade. Arbetet innebar 
arbetsfördelning, arbetsplanering, förhandlingar mot kund och 
maskinägare samt ett stort ansvar samhällsmässigt att allt klaffade 
och fungerade.   

Allehanda Media 

Allehanda Media är ett eget AB där Tidningen Ångermanland och Örnsköldsviks Allehanda 
ingår. Bolaget bildades 2006 och ingick i koncernen MittMedia Förvaltnings AB.  En koncern 
som var bland de största i Sverige och omsatte ca 1.6 Miljarder kronor. 

2009 - 2013  Annonssäljare
Från 1 sep. 2009 var jag anställd hos Allehanda Media I Härnösand. 
Jobbet innebar daglig kontakt med företag och en dialog förs hur de 
skall nå ut med sin marknadsföring på bästa sätt. Mina verktyg som jag 
erbjöd är två dagstidningar i Ångermanland samt tillgång till ett 15- tal 
tidningar ytterligare från Gävle till Västerbotten. Även radio ingick i mitt 
försäljningsområde, naturligtvis också webbannonser. Jobbet innebar 
att kunderna får ett förtroende för mig, det jag erbjuder och det 
företag jag arbetar för.    
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AB Berner & Co 

AB Berner & Co grundades 1925 och är en av Sveriges största återförsäljare inom Scania och 
Volkswagen Group Sverige.  Bolaget är moderbolag i en koncern med verksamhet inom 
Jämtlands och Västernorrlands län. Personbilsverksamheten bedrivs hos AB Berner & Co i 
Östersund, Sundsvall och Härnösand.  
Koncernen marknadsför märkena Scania lastbilar och bussar samt Audi, Volkswagen, Skoda 
och Seat. Omsättningen uppgår till c:a 900 mkr och antalet anställda till 250. 

2006 – 2009 Försäljningschef Skoda Sundsvall/Östersund 

Från april 2006 drev jag affärsområdet Skoda i Sundsvall och 
Östersund. Ansvarig för budget på de båda orterna dels gentemot 
företaget men också mot Skoda Sverige och det åtagande som det 
innebär att vara återförsäljare. Mina arbetsuppgifter innebar också 
försäljning, inköp, personalansvar för anställda inom området Skoda 
med fackliga kontakter och lönesamtal. Nyckelsäljare till Berners 
största kund. Hade även hand om en stor mängd försäljning av 
begagnade bilar. 

2001 – 2006   Bilförsäljare Härnösand 

Under dessa år hade jag hand om försäljningen av personbilar och 
lätta transportbilar på anläggningen i Härnösand. Därtill skall läggas 
det arbete som kom till gällande all annonsering, övrig 
marknadsföring (läs event), iordningställande av bilar, 
kostnadsuppföljningar, budgetansvar mot företaget att den följdes 
och att inköp och andra kostnadsposter följdes.  Ansvarig för en 
anställd på rekondavdelningen med tillhörande lönesamtal och 
fackliga kontakter. 

Manpower Outsourcing 

Alla slags stödtjänster inom produktion såsom legoverksamhet, entreprenad, 
tredjepartslogistik och kvalitetskontroll. 

2000 – 2001 Kommunikatör 
Från september till juli arbetade jag som kommunikatör för Telia 
fakturaavdelnings räkning. Ett arbete som innebar telefonkontakt 
med alla de kunder som hade problem/fråga angående sin 
telefonräkning. Ett arbete som senare för mig resulterade i att jag 
fick arbetsuppgiften att ta hand om stängda abonnemang, göra upp 
avbetalningsplaner för de kunder som hade problem. 

Härnösands Kommun 

1999 – 2000  Elevassistent 
Elevassistent under 1 läsår för en person som gick klass fem och 
hade Aspbergers Syndrom. Ett arbete som innebar att hjälpa eleven 
med det vardagliga i skolan samt fungera som en stöttepelare i svåra 
situationer. En spännande tid som innebar att man fick en förståelse 
för personer som inte har det så lätt i samhället. 
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Försvarsmakten 

1998 – 1999 Gruppbefäl 
Gjorde värnplikten i Kungsängen på Svea Livgarde. Låg på en 
idrottspluton och blev utbildad till robot soldat. 10 månader av god 
ledarutbildning och byggandet av god kamratanda. 

Relevanta utbildningar 

2016-2017  Ledarskapsprogram Xpansion Affärspartner AB 
Chefsutbildning via nuvarande arbetsgivare.  

2007 Skoda Business School 
En skola i att lära sig sälja under ledning av personer från Lux 
Sverige. En av Sveriges bästa skolor på försäljning. 

1998 – 1999 Gruppbefäl Svea Livgarde 
10 månader god utbildning i ledarskap 

1995 – 1998 Ekonomisk Gymnasium 
Härnösands gymnasium med inriktning mot Ekonomi, affärsjuridik, 
rättskunskap, småföretagande. 

Förtroendeuppdrag 

2019 – Pågående Ledamot 
 Förbundsstyrelsen Svensk Friidrott 

2016- Pågående Valberedning 
Ångermanlands Friidrottsförbund: Valberedningen sedan 2016 och nu 
ordf. 

Ledamot 
2011- Pågående  Brännans IF/Brännans FF: Styrelseledamot 

2017- Pågående Ledamot 
 BIK SK 

2016 – 2017 Ordförande 
Ordförande i fotbollsföreningen BIK SK. En ungdomsförening med 
19 lag och ca 450 medlemmar. Blev vald till ordförande efter att 
samma styrelse mer eller mindre bestått av samma personer sedan 
2004. En något omtumlande start då vi fick starta om från början 
och fick ingen överlämning som vi kunde bygga något på.   

2007 – 2010 Ordförande 
Ordförande för Sundsvalls Friidrott. En förening som har 
ca 300 medlemmar. Unik samverkan mellan ungdomsidrott och 
elitsatsning. Ett ordförandeuppdrag som innebar att ordna upp 
ekonomin som raserats, bygga upp nya intäktsmöjligheter, 
samverka med alla medlemmar så att vi strävade mot samma mål. 
Byggde upp en unik tävling, SSG Windsprint, en tävling som lockade 
löpare från tre världsdelar, 10 länder och som kanske var en av de 
viktigaste sprintertävlingarna i norra Europa. 
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2012 -  Pågående    Deltidsbrandman räddningstjänsten Härnösand. 

Språkkunskaper      
Jag talar och skriver engelska, samt klarar mig hjälpligt med teckenspråk. 
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CV – Ellinor Stuhrmann 
Födelseår 1977 

Examen Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad,  
Lunds Tekniska Högskola, examen 2004 

Kontakt Mail: ellinor@stuhrmann.se / Mobil: 072-546 18 82 

Erfarenhet inom följande roller: 

 Sportchef
 Egenföretagare - Stuhrmann Näring & Träning
 Projektledare Vårruset Norrköping
 Projektledare inom CRES (Corporate Real Estate Services)
 Byggprojektledare
 Byggledare

Arbetslivserfarenhet 

2019 - 

2018 - 

2017 - 2018 

2015 - 2017 

2010- 2015 

2006 – 2009 

Sportchef i Tjalve IF Norrköping, Friidrott. 
Ansvarig  för att utveckla den sportsliga verksamheten. 
Huvudfokus under 2019 var dels inflyttningen på 
Norrköpings friidrottsarena dels att få en helhetsbild av och 
utveckla Tjalve Friidrotts ungdomsverksamhet. Inledningen 
av 2020 har handlat mycket om att lägga grunden för och 
projektleda sektionens nya motionslopp - Hållbarhetsloppet. 

Egenföretagare – Stuhrmann Näring & Träning. 
Föreläsningar inom kost och hälsa. Sakkunnig i 
nybyggnationen av Norrköpings friidrottsarena.  

Tjalve IF Norrköping.  
Projektledare för Vårruset 2018. 

Sweco Management AB, CRES. Projektledare 
Ref.objekt: Lokal projektledare för samlokaliseringen av 
Sweco Sveriges kontor i Norrköping med 100 medarbetare. 
Innefattade behovsanalys, förankring bland medarbetare, 
lokalutformning samt flyttplanering och genomförande av 
flytt.  

NIRAS Sweden AB, CRES. Projektledare.  
Ref.objekt: Vectura Jönköping, omlokalisering. 
Projektledare för omlokalisering av Vecturas verksamhet i 
Jönköping. Uppdraget omfattade bedömning av behov, 
lokalsökning, utvärdering av förslag och förhandling. Det 
operativa stödet omfattade bevakning av hyresgästens 
intressen gentemot fastighetsägaren, ekonomisk uppföljning 
och samordning av hyresgästens egna aktiviteter i form av 
planering av lokalutformning samt flyttplanering. 

TP Group Sweden AB / NIRAS Sweden AB, 
Byggprojektledning. Projket-/byggledare.  

Ref. objekt: Stadium Arena, Norrköping. Sakkunnig för 
utformningen av friidrottshallen samt administrativ 
samordnare för hela projektet. 
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CV – Ellinor Stuhrmann 

2005 – 2006 

2003 – 2005 

Elitidrottssatsning mot EM i Friidrott. Elitfriidrottare 
400m. 

NCC Construction Sverige AB. Trainee med inriktning 
mot inköp och arbetsledning.

Kortare utbildningar och kurser 

2017 /2018 

2017 

2016 

2016 

2015 

2012 

2010 

2006 

2005 

Kost- och näringsrådgiv. Bergqvist Massage & Friskvård. 

Löpcoach steg 1, Urban Tribes 

Friskvårdsmassör, Bergqvist Massage & Friskvård. 

Plattformen Friidrott – Ledarutbild. 14-17 år, steg 1, SFIF 

Plattformen Friidrott – Ledarutbild, barn 7-10 år, SFIF. 

Ny som chef, Mercuri International 

Affärsmannaskap, Mercuri International 

ABK 96 och AB 04 

Ledarutveckling grund, Consentio Ledarskap AB 
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Louise Cederwall 

I min ryggsäck finns klubbengagemang (Hammarby), distriktsengagemang (08fri) och jag har varit 
valberedning för Svealandsregionen. Under de senaste två åren har jag suttit i de arbetsgrupper som 
föreslår en ny distriktsindelning för Svensk friidrott. 

Många i vår värld fokuserar på själva idrotten och idrottarna, kanske för att många själva har en 
bakgrund som friidrottare. Jag har ingen sådan bakgrund, jag brukar säga att jag kommer från 
gymnastiken och halkade in i friidrotten via en dotter, och blev på kuppen förbundsdomare. 

Mina fokus områden har varit anläggningar, arrangemang och funktionärer. Anläggningar i Stockholm 
är en helt egen fråga. Friidrottens flaggskepp Stockholms stadion ses av staden som en 
evenemangsarena – hellre hästar eller konsert än friidrott – och friidrotten får väl vara någon annan 
stans, oklart var. Jag har varit med och arrangerat ett par SM-tävlingar och jag finns i 
arrangörsgruppen för Midnattsloppet Stockholm och ArenaRun. Jag brinner för att vi tar hand om våra 
funktionärer. Utan oss ingen friidrott! 

Med lång facklig erfarenhet håller jag även ett öga på förhållandet för våra anställda och jag dras med 
yrkesskadan att rättstillämpning och lagtolkning är hur kul som hest. 
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Sen ur
blocken?

LUGN,
VI LÖSER DET.
Vi hjälper dig att nå framgång. Vi är ingen bank utan ett finansbolag 
som med egna medel förser våra kunder med ca 9 miljarder per år 
genom att köpa och belåna deras fakturor vilket skapar omedelbar 
likviditet. För företag är likviditeten den avgörande faktorn för lönsam-
heten och därför finns vi här för dig. 

Välkommen till Prioritet Finans.

www.prioritet.se  •  031-200 100

Vi fixar likviditeten, du lönsamheten.159/194



160/194



161/194



162/194



163/194



164/194



165/194



166/194



167/194



168/194



169/194



170/194



171/194



172/194



173/194



174/194



175/194



176/194



177/194



178/194



STADGAR 

FÖR 

SVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDET 

FASTSTÄLLDA VID FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2019-03-24  
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STADGAR FÖR SVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDET 
FASTSTÄLLDA VID FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2019-03-24 
 
 
Kap 1 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER Sid 
 1 § Ändamål 2 
 2 § Sammansättning 2 
 3 § Tillhörighet 2 
 4 § Beslutande organ 2 
 5 § Distriktsorgan 2 
 6 § Medlemskap 2 
 7 § Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår 2 
 8 § Skiljeklausul 2 
 9 § Stadgeändring 3 
 10 § Upplösning av SFIF 3 
 
Kap 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 11 § Beslut och omröstning 3 
 12 § Hedersledamot, adjungering av styrelseledamot m m 3 
 13 § Arbetstagares valbarhet 3 
 14 § Legitimationskort för fritt tillträde till tävling 4 
 15 § Tävlingsregler 4 
 16 § Sammansättning av styrelse m m 4 
 
Kap 3 FÖRBUNDSÅRSMÖTE 
 17 § Sammansättning 4 
 18 § Fördelning av röster 4 
 19 § Beslutsmässighet samt yttrande- och förslagsrätt 5 
 20 § Tidpunkt och kallelse till förbundsårsmöte 6 
 21 § Motioner att behandlas vid förbundsårsmötet 6 
 22 § Ärenden vid förbundsårsmöte 6 
 23 § Utseende av ombud till RF-stämma, SISU-stämma samt SOK:s årsmöte 7 
 24 § Extra förbundsårsmöte 7 
 25 § Valberedningen 8 
 
Kap 4 FÖRBUNDSSTYRELSEN 
 26 § Sammansättning samt kallelse och beslutsmässighet 8 
 27 § Förbundsstyrelsens åliggande 9 
 28 § Prövningsrätt och bestraffning 9 
 
Kap 5 REVISORER OCH REVISION 
 29 § Revisorer och revision 10 
 
Kap 6 SPECIALIDROTTSDISTRIKTSFÖRBUNDEN (SDF) 
 30 § SF-distrikt 10 
 31 § SDF:s namn och SDF-distriktens gränser 10 
 32 § Specialidrottsdistriktsförbund (SDF) 10 
 33 § SDF:s sammansättning 10 
 34 § SDF:s stadgar 10 
 35 § Revisorer och revision 11 
 
Kap 7 FÖRENINGARNA 
 36 § Medlemskap i förbundet 11 
 37 § Medlemskapets upphörande 11 
 38 § Distriktstillhörighet 12 
 39 § Förenings rösträtt 12 
 40 § Förenings åliggande 12 
 41 § Medlemskap i förening 12 
 42 § Medlems rättigheter och skyldigheter 13 
 43 § Medlems deltagande i den idrottsliga verksamheten 13 
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STADGAR FÖR SVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDET 
Fastställda vid förbundsårsmöte 2019-03-24 
 
 
1 Kap GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER 
 
1 § Ändamål 

Svenska Friidrottsförbundet (SFIF), i dessa stadgar benämnt SFIF, har till uppgift att främja och administrera 
friidrotten i Sverige på sådant sätt att den står i överensstämmelse med idrottens verksamhetsidé, vision och 
värdegrund enligt 1 Kap Riksidrottsförbundets (RF) stadgar samt att företräda denna idrott i utlandet. 
 
SFIF, dess specialidrottsdistriktsförbund (SDF) och dess föreningar ska aktivt verka för en dopingfri idrott. 
 
2 § Sammansättning 
 
SFIF består av de ideella föreningar som har upptagits i SFIF som medlemmar. 
 
3 § Tillhörighet 
 
SFIF är medlem i Riksidrottsförbundet (RF), i SISU Idrottsutbildarna samt Sveriges Olympiska Kommitté.  
 
SFIF ska i tillämpliga delar följa dessa organisationers stadgar och bestämmelser. 
 
SFIF är anslutet till International Association of Athletics Federations (IAAF) och genom IAAF till European 
Athletic Association (EAA). SFIF erkänner, accepterar, tillämpar, observerar och fogar sig efter IAAF:s och EAA:s 
stadgar, regler och föreskrifter, såväl nuvarande som inkluderat framtida ändringar. Detta gäller särskilt 
antidopingregler, handläggning av tvister och relationen med de aktivas representanter. 
 
4 § Beslutande organ 
 
SFIF:s beslutande organ är förbundsårsmötet, extra förbundsårsmöte och förbundsstyrelsen. 
 
5 § Distriktsorgan 
 
SFIF:s regionala organ är specialidrottsdistriktsförbund (SDF). 
 
6 § Medlemskap 
 
Varje ideell förening som uppfyller de i 36 § angivna villkoren kan genom beslut av förbundsstyrelsen, eller den 
som styrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till, upptas som medlem i SFIF. 
 
Om föreningens utträde ur SFIF och om medlemskapets upphörande stadgas i 37 §. 
 
7 § Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår 
 
SFIF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december. 
 
Förbundsstyrelsens arbetsår omfattar tiden från förbundsårsmötet till och med nästa ordinarie 
förbundsårsmöte. 
 
8 § Skiljeklausul 
 
Talan i tvist som rör den idrottsliga verksamheten, eller på annat sätt har sin grund i medlemskapet, och där 
parterna är enskild medlem, förening, SDF eller SFIF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i 
fall då annan särskild ordning är föreskriven i dessa stadgar eller RF:s stadgar, avgöras av idrottens skiljenämnd 
enligt 2 kap. 8 § RF:s stadgar. 
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9 § Stadgeändring 
 
Förslag från SDF eller förening om ändring av dessa stadgar ska skriftligen avges till förbundsstyrelsen 
senast den 15 januari.  Förslaget och förbundsstyrelsens utlåtande i ärenden ska bifogas vid utsändning av 
möteshandlingarna. 
 
För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3-delar av antalet avgivna röster vid förbundsårsmöte. 
 
10 § Upplösning av SFIF 
 
För upplösning av SFIF krävs beslut härom med minst 2/3-delar av antalet avgivna röster vid två på varandra 
följande förbundsårsmöten, hållna med minst ett års mellanrum. 
 
 
2 Kap ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 
11 § Beslut och omröstning 
 
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).  
 
Med undantag för stadgeändring enligt 9 § samt upplösning av SFIF enligt 10 § avgörs vid omröstning alla frågor 
genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.  
 
För beslut krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. 
 
För val där fler än två personer kandiderar gäller att valen avgörs genom relativ majoritet i en första valomgång. 
Därefter företas en andra valomgång mellan de två som erhållit flest antal röster i den första valomgången. I den 
andra valomgången gäller absolut majoritet vilket innebär att den som i andra valomgången erhållit mer än 
hälften av antalet avgivna röster är vald.  
 
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet. 
 
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid möte, om 
ordföranden är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad, avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika 
röstetal lotten avgöra.  
 
Beslut bekräftas med klubbslag. 
 
12 § Hedersledamot, adjungering av styrelseledamot m m 
 
Förbundsårsmötet får, på förslag av en enig styrelse, utnämna enskild person till hedersledamot i 
förbundsstyrelsen. 
 
Förbundsstyrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen.  
 
Hedersledamot och adjungerad ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. 
 
13 § Arbetstagares valbarhet 
 
Arbetstagare inom SFIF och SDF får inte väljas till ledamot av förbundsstyrelsen eller SDF-styrelse eller 
valberedning eller till revisor i dessa styrelser. 
 
Arbetstagare inom förening får inte väljas till ledamot av föreningens styrelse eller valberedning eller till revisor i 
föreningen.  
 
Arbetstagare inom RF:s och SISU Idrottsutbildarnas organisationer får inte vara revisor eller revisorssuppleant i 
förbund eller väljas till ledamot av valberedning i organisation av vilken denne är anställd. 
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14 § Legitimationskort för fritt tillträde till tävling 
 
Legitimationskort för fritt tillträde till tävling m m, som anordnas av en till SFIF hörande organisation, utfärdas av 
SFIF för person verksam inom förbundet i enlighet med förbundsstyrelsens beslut. 
 
15 § Tävlingsregler 
 
För tävling i friidrott gäller RF:s, IAAF:s och SFIF:s tävlingsregler. Beslut om ändring av SFIF:s nationella 
tävlingsregler tas av förbundsårsmötet i den mån delegering till förbundsstyrelsen inte har skett. 
 
16 § Sammansättning av styrelse m m 
 
SFIF, dess SDF och föreningar ska verka för att styrelse, valberedning, av förbundsstyrelsen tillsatta utskott, 
kommittéer m m får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås och olika åldersgrupper 
blir representerade 
 
 
3 Kap FÖRBUNDSÅRSMÖTE 
 
17 § Sammansättning 
 
Förbundsårsmöte består av ombud för medlemsföreningarna inom respektive SDF, utsedda genom beslut av 
SDF-årsmöte.  
 
Ombud ska vara röstberättigad medlem i förening inom sitt SDF och får endast företräda en röst. 
 
Ombud får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen eller SFIF:s valberedning.  
 
Vid val av ombud bör eftersträvas att bägge könen är representerade. 
 
18 § Fördelning av röster    
 
Förbundsårsmötet består av 136 ombud som fördelas på 46 fasta och 90 rörliga mandat. 
 
Varje SDF:s geografiska område utgör en valkrets vars föreningar tilldelas 2 grundmandat. 
 
Därutöver fördelas 45 mandat utifrån SM-poäng och 45 mandat utifrån LOK-stöd till föreningarna inom 
respektive SDF. Föreningarnas sammanlagda SM-poäng respektive LOK-stöd inom ett SDF avgör tilldelningen av 
röster. 
 
Mandatfördelning utifrån LOK-stödet utgår ifrån RF:s statistik enligt senaste officiellt redovisade halvår. 
 
SM-poäng beräknas utifrån poäng uppnådda under det senaste verksamhetsåret före mötet vid tävlingar om 
svenska senior-, junior- och ungdomsmästerskap inomhus och utomhus. Beräkningen omfattar män och kvinnor, 
pojkar och flickor, enligt följande: 
 
a) 1 poäng för varje enskild aktiv som uppnått en placering bland de sex bästa i en individuell 
 senior-SM-tävling. 
 
b) 0,75 poäng för varje enskild aktiv som uppnått en placering bland de sex bästa i en individuell 
 junior-SM-tävling för klassen 22 år. 
 
c) 0,5 poäng för varje enskild aktiv som uppnått en placering bland de sex bästa i en individuell 
 junior-SM-tävling för klassen 19 år. 
 
d) 0,25 poäng för varje enskild aktiv som uppnått en placering bland de sex bästa i en individuell 
 ungdoms-SM-tävling för klassen 17 år.  
 
e) 0,25 poäng för varje enskild aktiv som uppnått en placering bland de sex bästa i en individuell 
 ungdoms-SM-tävling för klassen 16 år. 
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f) 0,25 poäng för varje enskild aktiv som uppnått en placering bland de sex bästa i en individuell 
 ungdoms- SM-tävling för klassen 15 år. 
 
g) Aktiv som placerar sig i flera åldersklasser tillgodoräknas 1 poäng om placerad på senior-SM, 
 0,75 poäng om placerad på junior-SM 22 år men ej senior-SM och 0,5 poäng om placerad på 
 junior-SM 19 år men ej senior-SM 
 
h) Aktiv som placerar sig i flera grenar erhåller ej något extra poäng för detta. 
 
Stafetter och lag-SM 
 
a) 1 poäng för förening som uppnått en placering bland de sex bästa i en senior-SM-stafett. 
 
b) 0,75 poäng för förening som uppnått en placering bland de sex bästa i en junior-SM-stafett för 
 klassen 22 år. 
 
c) 0,5 poäng för förening som uppnått en placering bland de sex bästa i en junior-SM-stafett för 
 klassen 19 år. 
 
d) 0,5 poäng för förening som uppnått en placering bland de sex bästa i en ungdoms-SM-stafett för 
 klassen 17 år.  
 
e) 0,25 poäng för förening som uppnått en placering bland de sex bästa i en ungdoms-SM-stafett 
 för klassen 15 år. 
 
f) Förening som placerat sig i flera grenar i en åldersklass erhåller ej någon extra poäng för detta. 
 
g) Förening som placerat sig i såväl manlig som kvinnlig stafettlöpning i en åldersklass erhåller 
 dock dubbla poäng. 
 
h) Dessutom erhålles poäng vid SM för föreningslag enligt samma beräkningsgrund som för 
 individuella tävlingar 
 
Vid de tillfällen då någon svensk företrädare är medlem av IAAF:s styrelse så äger han eller hon också rätt att 
deltaga vid förbundsårsmötet och äger då även rösträtt (en röst). 
 
Det åligger SFIF att upprätta röstlängd före januari månads utgång, att gälla till ny röstlängd har upprättats.  
 
Rösträtt kan endast grundas på medlemsföreningar som har fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter till SFIF samt 
erlagt medlemsavgift inom föreskriven tid.   
 
19 § Beslutsmässighet samt yttrande- och förslagsrätt 
 
Förbundsårsmöte är beslutsmässigt med det antal ombud som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets 
beslut. 
 
Yttrande- och förslagsrätt tillkommer, förutom ombuden, svensk företrädare som är medlem av IAAF:s styrelse, 
förbundsstyrelsens ledamöter inklusive hedersledamöter, ledamot av valberedningen, revisorerna, ledamöter i av 
förbundsstyrelsen tillsatta utskott, råd och kommittéer, tjänsteman inom förbundet som adjungerats till mötet, 
samt motionär i vad avser egen motion. 
 
Yttranderätt tillkommer RF:s och SISU Idrottsutbildarnas representant, SFIF:s arbetstagare och med mötets enkla 
majoritet närvarande medlem i friidrottsförening. 
 
Vid förbundsårsmöte får representanter för SFIF:s medlemsföreningar närvara. 
 
 
 
 

184/194



20 § Tidpunkt och kallelse till förbundsårsmöte 
 
Förbundsårsmöte hålls årligen före utgången av mars månad på tid och plats som förbundsstyrelsen 
bestämmer. 
 
Kallelse till förbundsårsmöte utfärdas av förbundsstyrelsen genom kungörelse i SFIF:s officiella kungörelseorgan 
senast tre månader före mötet. 
 
Förslag till föredragningslista för mötet, verksamhetsberättelse samt årsredovisning, förbundsstyrelsens förslag 
till verksamhetsinriktning för den kommande perioden och övriga förslag samt inkomna motioner åtföljda av 
styrelsens yttrande, ska sändas till SDF senast tre veckor före mötet samt inom samma tid hållas tillgängligt på 
SFIF:s hemsida. 
 
21 § Motioner att behandlas vid förbundsårsmötet 
 
Motioner att behandlas vid förbundsårsmötet ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 15 januari. Rätt att 
lämna motion tillkommer föreningar och SDF. 
 
22 § Ärenden vid förbundsårsmöte 
 
Vid förbundsårsmötet ska följande ärenden förekomma: 
 
1. Upprop av ombud,  
 fullmaktsgranskning, fastställande av röstlängd. 
 
2. Val av mötesfunktionärer 
 a) ordförande   
 b) sekreterare 
 c) två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötesprotokollet. 
 d) tre rösträknare 
 
3 a) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
 b) Fastställande av arbetsordning för mötet. 
 
4. Fastställande av föredragningslista för mötet. 
 
5. Behandling av verksamhetsberättelse,  
 årsredovisning samt revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret: 
 
 a) Verksamhetsberättelse 
 b) Årsredovisning 
 c) Revisionsberättelse 
 
6. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning. 
 
7. Behandling av verksamhetsinriktning för den kommande perioden, styrelsens förslag och motioner: 
 
 a) Verksamhetsinriktning 
 b) Styrelsens förslag 
 c) Motioner som getts in i den ordning som sägs i 21 §. 
 
8. Fastställande av medlemsavgift till SFIF. 
 
9. Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år. 
 
10. Val av erforderligt antal övriga ledamöter för en tid av två år, enligt principen att fyra ledamöter väljs vid 

förbundsårsmötet medan övriga fyra har ett år kvar av mandattiden. 
 
11. Val av två revisorer med personliga ersättare eller ett revisionsbolag, med uppgift att granska 

verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom SFIF inom en tid av ett år. 
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12. Val av lekmannarevisor med personlig suppleant för en tid av ett år. 
 
13. Val av ordförande i valberedningen för en tid av ett år. 
 
14. Val av fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.  
 
15. Beslut om officiellt kungörelseorgan för SFIF. 
 
Annat ärende än de som förekommer på förslag till föredragningslista enligt 20 § får ej behandlas på ordinarie 
förbundsårsmöte. 
 
Valbar är varje person som är röstberättigad medlem i till SFIF ansluten förening. Ledamot av förbundsstyrelsen 
är inte valbar som revisor eller revisorssuppleant. 
 
Om arbetstagares valbarhet stadgas i 13 §.  

 
23 § Utseende av ombud till RF-stämma, SISU-stämma samt SOK:s årsmöte 
 
Ombud till RF-stämma och erforderligt antal suppleanter utses enligt 4 Kap 4 § i RF:s stadgar.  
Ombud till SISU-stämma och erforderligt antal suppleanter utses enligt 2 Kap 4 § i SISU:s stadgar.  
Ombud till SOK:s årsmöte och erforderligt antal suppleanter utses enligt 2 Kap 10 § i SOK:s stadgar. Ombud ska 
utses av förbundsårsmötet eller, om mötet så beslutar, av förbundsstyrelsen. 
 

24 § Extra förbundsårsmöte 
 
Förbundsstyrelsen får sammankalla extra förbundsårsmöte, om sådant möte behövs. 
 
Vidare är förbundsstyrelsen skyldig att kalla till extra förbundsårsmöte när det skriftligen med angivande av skäl 
begärts av valkretsar som tillsammans representerar minst 2/3 av antalet röster enligt gällande röstlängd, eller av 
revisorerna. Detta möte ska hållas inom två månader efter det att begäran kommit SFIF till handa. 
 
Underlåter förbundsstyrelsen att inom 14 dagar kalla till extra förbundsårsmöte får de som krävt mötet kalla till 
detta. 
 
Kallelse och förslag till föredragningslista översänds på samma sätt som enligt 20 § senast sju dagar före mötet. 

 
Vid extra förbundsårsmöte får föredragningslistan endast upptaga följande ärenden: 

 
1. Upprop av ombud, fullmaktsgranskning, fastställande av röstlängd. 
 
2. Val av mötesfunktionärer 
 a) ordförande   
 b) sekreterare 
 c) två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötesprotokollet. 
 d) tre rösträknare 
 
3 a) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
    b) Fastställande av arbetsordning för mötet. 
 
4. Av förbundsstyrelsen väckt förslag. 
 
5. Fråga som väckts av röstberättigad förening. 
 
Extra förbundsårsmöte får inte äga rum under tid då RF-stämma och SISU-stämma pågår. 
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25 § Valberedningen 
 
Valberedningen ska bestå av ordförande och fyra övriga ledamöter, valda av förbundsårsmötet. Antalet övriga 
ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen och olika åldersgrupper bör vara representerade. 
 
Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande. 
 
Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. 
 
Senast den 15 december ska valberedningens ordförande på SFIF:s hemsida offentliggöra vilka 
styrelseledamöter, vars mandattid går ut vid förbundsårsmötet, som avböjt kandidatur. 
 
Föreningar och SDF har rätt att senast den 15 januari föreslå kandidater för valen under 22 § punkterna  
9-11. 
 
Senast tre veckor före förbundsårsmötet ska valberedningens ordförande på SFIF:s hemsida offentliggöra 
valberedningens förslag beträffande varje val enligt 22 § punkterna 9-11 samt meddela namnen på de kandidater 
som i övrigt nominerats. 
 
Valberedningen ska i sitt arbete fortlöpande följa verksamheten inom förbundsstyrelsen. 
 
Innan kandidatnominering påbörjas för val enligt 22 § punkterna 9-11 ska valberedningen muntligen presentera 
sitt förslag beträffande de val som ska förekomma samt meddela namnen på de kandidater som i övrigt 
nominerats. 
 
De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om. 
 
Valberedningens förslag ska protokollföras och efter förbundsårsmötet ska protokollet överlämnas till 
förbundsstyrelsen. 
 
4  Kap FÖRBUNDSSTYRELSEN 
 
26 § Sammansättning samt kallelse och beslutsmässighet 
 
Förbundsstyrelsen är, när förbundsårsmötet inte är samlat, förbundets beslutande organ. 
 
Förbundsstyrelsen, som har sitt säte i Stockholm, består av ordförande samt åtta övriga ledamöter valda av 
förbundsårsmötet. Antalet övriga ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen. 
Härutöver får den hos förbundet anställda personalen utse en ledamot och en personlig suppleant att ingå i 
styrelsen. Har det inom SFIF utsetts ett Ungdomsråd ska en representant från Ungdomsrådet adjungeras till 
styrelsen. Personalrepresentanten och representanten från Ungdomsrådet har yttrande- och förslagsrätt men 
inte rösträtt.  
 
Vid de tillfällen då någon svensk företrädare är medlem av IAAF:s eller EAA:s styrelse så ska han eller hon också 
automatiskt ingå i förbundsstyrelsen oaktat om han eller hon är vald av förbundsårsmötet. 
 
Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande och får inom sig utse en andre vice ordförande samt ska tillsätta 
sekreterare. 
 
Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva förbundsstyrelsen så begär. Förbundsstyrelsen är 
beslutsmässig när samtliga ledamöter har kallats och minst halva antalet är närvarande. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom fullmakt. Om ordföranden finner det erforderligt kan dock 
brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut ska, såvida 
inte mötet protokollförs, anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. 
 
Styrelsen får tillsätta tillfälliga utskott, kommitté eller annan arbetsgrupp för visst ändamål. 
 
Styrelsen kan delegera sin beslutanderätt i visst ärende till utskott, kommitté, arbetsgrupp, råd, enskild 
styrelseledamot eller anställd. 
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Den som fattar beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska regelbundet underrätta styrelsen 
härom. 
 
27 §  Förbundsstyrelsens åligganden 
 
Det åligger förbundsstyrelsen bland annat att: 

 
1. bedriva sin verksamhet enligt dessa stadgar och förbundsårsmötets beslut samt verka för 
 friidrottens utveckling inom Sverige, att företräda friidrotten, tillvarata SFIF:s intressen och 
 härvid följa utvecklingen inom idrotten utomlands och delta i det internationella samarbetet på 
 friidrottens område, 
 
2. övervaka efterlevnad av RF:s och SISU:s och SOK:s och SFIF:s stadgar, värdegrund och i 
 vederbörlig ordning utfärdade regler samt IAAF:s och EAA:s stadgar. SFIF ska upprätta plan för 
 antidopingarbetet och aktivt arbeta för en dopingfri verksamhet inom SFIF och anslutna föreningar, 
 
3. samarbeta med myndigheter och organisationer som stödjer SFIF:s verksamhet samt marknadsföra 
 friidrotten hos myndigheter, massmedia och allmänhet,  
 
4. följa och stödja verksamheten inom SDF och föreningarna, 
 
5. avge vederbörliga rapporter och yttranden, 
 
6. upprätta verksamhetsberättelse, årsredovisning och budget, utarbeta verksamhetsinriktning och 
 verksamhetsplan, bereda förslag till förbundsårsmötet samt tillse att av förbundsårsmötet fattade 
 beslut verkställs så snart som möjligt. 
 
7. handha och ansvara för SFIF:s medel och material samt vidta lämpliga åtgärder för att stärka 
 SFIF:s ekonomi. 
 
8. utse arrangörer för SFIF:s tävlingar och svara för deras genomförande enligt gällande tävlingsregler, 
 godkänna internationella tävlingar samt besluta om riktlinjer för svenskt deltagande i tävling 
 utomlands, 
 
9. beslut om utdelning av SFIF:s utmärkelser, 
 
10. upprätta röstlängd för förbunds- och SDF-årsmöten, 
 
11. anställa och entlediga GS och i övrigt bestämma huvudlinjerna i kansliets organisation samt årligen 
 fastställa arbetsordning för förbundsstyrelsen och instruktion till GS, 
 
12. fullgöra de åligganden som följer av 11 Kap 4 § RF:s stadgar, 
 
13. på begäran av RS lämna sådana upplysningar som krävs av RF:s stadgeenliga uppgifter, samt på 
 begäran av Riksidrottsnämnden (RIN) avge yttrande till nämnden, 
 
14. föra protokoll, handha och ansvara för SFIF:s medel och tillgångar 

 
15. välja ombud och erforderligt antal suppleanter till RF-stämma, SISU-stämma och till SOK:s årsmöte samt 
 
16. i övrigt sköta löpande ärenden och fullgöra de skyldigheter som enligt dessa stadgar ankommer på 
förbundsstyrelsen. 
 
28 § Prövningsrätt och bestraffning 
 
Förbundsstyrelsen utövar prövningsrätt enligt 14 och 15 Kap RF:s stadgar. Med stöd av 14 Kap  
8 § första stycket RF:s stadgar förbehålls styrelsen bestraffningsrätten i ärenden som avser förseelser begången i 
samband med landskamper, mästerskapstävlingar av rikskaraktär och officiell utlandsrepresentation samt vid 
sammankomster anordnade av SFIF. 
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Övriga bestraffningsärenden handläggs i första instans av vederbörande SDF. 
 

Vid brott mot dopingreglerna gäller för ledare, tränare, aktiv eller annan förbundsfunktionär 
återbetalningsskyldighet av under året erhållna bidrag. I övrigt hänvisas till Idrottens antidopingreglemente. 
 
 
5 Kap REVISORER OCH REVISION 
 
29 § Revisorer och revision 
 
SFIF:s verksamhet, förvaltning och räkenskaper ska revideras av minst en auktoriserad eller godkänd revisor eller 
av ett revisionsbolag. 
 

Förbundsstyrelsens räkenskaper och övriga handlingar överlämnas till revisorerna senast en månad före 
förbundsårsmötet. Handlingarna ska efter verkställd revision vara förbundsstyrelsen till handa senast 14 dagar 
före förbundsårsmötet. 
 
Svenska Friidrottsförbundets verksamhet ska granskas av en lekmannarevisor med en personlig suppleant. 
Lekmannarevisorn ska granska om verksamheten överensstämmer med centrala beslut och förbundets mål. De 
handlingar som lekmannarevisorerna begär och hör ihop med deras uppdrag ska, om inte sekretess föreligger, 
överlämnas till de valda personerna. 
 
 
6 Kap SPECIALIDROTTSDISTRIKTSFÖRBUND (SDF) 
 
30 § SF-distrikt 
 
Inom varje SF-distrikt ska finnas SDF som organ för SFIF:s regionala verksamhet. 
 
Förening tillhör det SF-distrikt inom vars geografiska område föreningen har sin hemort. SDF upprättas av 
förbundsstyrelsen efter samråd med vederbörande DS-styrelse. 
 
31 § SDF:s namn och SDF-distriktets gränser 
 
SFIF är indelat i följande distrikt: 
 

Blekinge, Bohuslän-Dal, Dalarna, Gotland, Gästrikland, Göteborg, Halland, Hälsingland, Jämtland-
Härjedalen, Medelpad, Norrbotten, Närke, Skåne, Småland, Stockholm, Södermanland, Uppland, 
Värmland, Västerbotten, Västergötland, Västmanland, Ångermanland samt Östergötland. 

 
SF-distrikt bör i fråga om administration omfatta samma geografiska område som motsvarande RF-distrikt. 
Beslut om annan regional indelning ska anmälas till RF. Distriktsgränser som avviker från det ovan sagda ska efter 
beslut hänskjutas till RS för slutligt avgörande. Innan beslut tas om SDF:s namn ska RF höras. Härvid bör beaktas 
att SDF inom olika idrotter men med samma gränser erhåller likartad benämning. 
 
32 § Specialidrottsdistriktsförbund (SDF) 
 
SDF, som är självständiga ideella föreningar, ska enligt dessa stadgar och SDF:s stadgar arbeta såsom SFIF:s 
regionala organ i enlighet med SFIF:s ändamål enligt 1 §. 
 
33 § SDF:s sammansättning 
 
SDF omfattar de föreningar som är medlemmar i SFIF och som har sin hemvist inom SF-distriktets geografiska 
område. 
 
34 § SDF:s stadgar 
 
SDF:s stadgar ska i huvudsak följa den av SFIF fastslagna och av RS granskade stadgemallen för SDF. 
 

189/194



SFIF ska godkänna de av SDF-årsmötet antagna stadgarna, med rätt för SFIF att påtala ändring av stadgarna om 
de strider mot stadgemallen eller på annat sätt anses vara olämpliga. 
 
35 § Revisorer och revision 
 
SDF-styrelsens verksamhet, förvaltning och räkenskaper ska granskas av SDF-årsmötet vald revisor eller av ett 
revisionsbolag. 
 
 
7 Kap FÖRENINGARNA 
 
36 § Medlemskap i SFIF 
 
Ideell förening, som enbart består av fysiska personer, får efter skriftlig ansökan upptas som medlem i SFIF om 
nedanstående villkor är uppfyllda: 
 

1. Ansökan om medlemskap är upprättad enligt RF:s anvisningar, vilket även innebär uppgift om 
 föreningens organisationsnummer, och är åtföljd av föreningens stadgar, vilka ska upprättas på 
 grundval av RF:s stadgemall för idrottsföreningar.  
 
2. Föreningen bedriver sådan idrottslig verksamhet som administreras av SFIF till vilken ansökan ges in 
samt även i övrigt uppfyller de särskilda villkor för medlemskap som SFIF uppställer i sina stadgar. 

 
3. Föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet följa RF:s och SFIF:s stadgar, 
 tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. 
 
4. Föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten förening. 
 
5. Föreningen har betalat de avgifter som SFIF i vederbörlig ordning har bestämt. 
 
6. Föreningen har förbundit sig att aktivt verka för efterlevnad av idrottens vision och värdegrund 
 samt för en dopingfri friidrott. 

 
Förening som erlägger medlemsavgift till SFIF och i övrigt fullgör stadgeenliga plikter mot SFIF är därmed också 
medlem i SDF. 
 
Lämnas föreningens ansökan utan bifall får föreningen överklaga beslutet hos RS enligt reglerna i 15 Kap RF:s 
stadgar. 
 
37 § Medlemskapets upphörande 
 
Förening som önskar utträda ur SFIF ska skriftligen anmäla detta. Har föreningen inte betalat föreskrivna avgifter 
bestämmer förbundsstyrelsen om de ska betalas eller inte. 
 
Om förening inte betalat medlemsavgift under två på varandra följande år, får SFIF besluta om medlemskapets 
upphörande. Medlemskapet upphör genom att föreningen avförs från SFIF:s medlemsförteckning. Föreningen 
ska underrättas om att medlemskapet har upphört.  
 
Utan att anmälan om utträde föreligger får förening uteslutas om den trots påminnelser underlåter att följa vad 
som föreskrivs i RF:s eller SFIF:s stadgar. 
 
Förening får också uteslutas om den inte uppfyller villkoren enligt 36 §, om den har underlåtit att rätta sig efter 
beslut som i vederbörlig ordning har fattas av SFIF, SDF eller RF, eller annars påtagligt har motarbetat SFIF:s 
intressen. 
 
Frågan om uteslutning får inte avgöras förrän föreningen fått tillfälle att yttra sig inom viss av förbundsstyrelsen 
angiven tid. I beslut om uteslutning ska skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutna föreningen ska 
iaktta för överklagande av beslutet. 
 
Beslut om uteslutning får överklagas hos RIN enligt reglerna i 15 Kap RF:s stadgar. 
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Uteslutning eller utträde ur SFIF innebär samtidigt att föreningens tillhörighet i SDF upphör. 
 
38 §  Distriktstillhörighet 
 
Förening tillhör dels det SF-distrikt inom vars geografiska område föreningens hemort är belägen och dels det DF 
inom vilket föreningens hemort är belägen. 
 
39 § Förenings rösträtt 
 
Om förenings rösträtt vid SDF-årsmöte föreskrivs i SDF:s stadgar. 
 
40 § Förenings åligganden 
 
Förening ska: 

 
1. följa RF:s och SFIF:s stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av 
 överordnat idrottsorgan, 
 
2. aktivt verka för en dopingfri friidrott och för idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 
 enligt 1 Kap RF:s stadgar. 
 
3. årligen betala medlemsavgift och avge rapporter som begärs av SFIF eller SDF. 
 
4. på begäran av RS, SFIF eller vederbörande SDF- eller DF-styrelse ställa föreningens handlingar till 
 förfogande, samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.  
 
5. föra räkenskaper och upprätta verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, föra 
 protokoll vid årsmöten, andra föreningsmöten och styrelsens sammanträden samt föra 
 medlemsförteckning, 
 
6. hålla årsmöte och härvid, efter verkställd revision, besluta om ansvarsfrihet för styrelsens 
 förvaltning, samt 
 
7. till RF insända de uppgifter som begärs av RS beträffande föreningens verksamhet samt på begäran av 
RIN, Dopingkommissionen (DopK) och dopingnämnden (DoN) avge yttranden. 
 

 
 
41 § Medlemskap i förening 
 
Endast fysisk person kan upptas som medlem i förening efter ansökan. 
 
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta 
föreningens ändamål eller intressen. 
 
Medlem har rätt, att efter anmälan, utträda ur föreningen. 
 
Om medlem inte betalat medlemsavgift under två på varandra följande år, får föreningen besluta om 
medlemskapets upphörande. Medlemskapet upphör genom att medlemmen avförs från medlemsförteckningen. 
Personen ska underrättas om att medlemskapet har upphört. 
 
Medlem får uteslutas om medlemmen har försummat att betala av föreningens beslutade avgifter, motarbetat 
föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot föreningens stadgar eller skadat föreningens intressen. 
 
Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas till att omfatta viss tid. Sådan 
tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen. 
 
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning. 
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Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss av föreningsstyrelsen angiven 
tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. 

I beslutet ska skälen redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet att 
vägra medlemskap, medlemskapets upphörande eller varning får överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar, 15 kap. 

42 § Medlems rättigheter och skyldigheter 

Medlem 

 har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

 har rätt till information om föreningens angelägenheter,

 ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i § 3 nämnda
organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut,

 har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,
ska betala de avgifter som beslutats av föreningen.

43 § Medlems deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten 
och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Förening har därvid rätt att uppställa särskilda villkor för 
utövande av vissa uppdrag. 

Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin förening. 

Förening bestämmer förutsättningarna för medlems deltagande i tävling eller uppvisning. För deltagande i tävling 
eller uppvisning utanför Sverige krävs SFIF:s godkännande. 

Är arrangör av tävling eller uppvisning inte ansluten till SFIF som administrerar ifrågavarande idrottsgren, får 
medlem delta endast om SFIF godkänt deltagandet i tävlingen eller uppvisningen. 
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BAUIS BAUIS 
MINIMINI
FRIIDROTTSSKOLAFRIIDROTTSSKOLA

• Material för
genomförande

• Diplom
• Instruktionsfolder

gällande  övningar,
arrangemanget
och funktionärer

• Svettband till deltagare

I priset ingår följande 
till 40 deltagare:

40 meter

10 meter

4,5

2,5

2,5

För beställning, kontakta Frida.Hogstrand@friidrott.se med information gällande:
- Antal paket
- Leveransadress

895 kr895 kr

Vi bygger svensk idrott

BAUIS Mini Friidrottsskola är en fyrkamp där barn i åldrarna 6 – 11 år får testa på friidrott under 
lekfulla former. Grenarna är tagna från Internationella Friidrottsförbundets koncept  
Kids’ Athletics och består av både kast, hopp och löpning.

I fyrkampen tävlar barn lagvis i grenar som är framtagna för just barn. Inga förkunskaper för 
varken ledare eller deltagare krävs för deltagande.

Aktiviteten riktar sig till dig som vill: 
• Erbjuda en testa-på aktivitet för barn
• Anordna en rastaktivitet i skolan
• Erbjuda en kring-aktivitet för barn som är för unga för att delta på friidrottstävlingen

- Faktureringsadress (pappersfaktura)
- Kontaktperson och tillhörande telefonnummer 
(för SMS-avisering) 193/194
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