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Friidrottsvänner,

Dags för ytterligare en upplaga av Förbundsrapporten, 
som på ett enkelt sätt skall redovisa vårt utvecklingsarbete och 
olika prioriterade aktiviteter.

Vi är inne i en väldigt spännande och dynamisk period som på många 
sätt kommer att påverka vår verksamhet de kommande åren. 
Några av de processer som kommer att få störst påverkan är;

• Riksidrottsmötets beslut i maj om nya anslutningsformer 
och nya kriterier för ekonomiskt stöd som är kopplade till RF;s 
arbete ”Strategi 2025”. Detta får nu fyra tydliga målgrupper; 
Barn och ungdom, Elitverksamhet, Vuxenidrott och Paraidrott. 

• Förbundsårsmötet genomfördes i Karlstad i slutet av mars 
med några viktiga beslut som vi nu har att verkställa. 
Tänker i första hand på:

 » Organisationsutredningens fortsatta arbete med att se över 
de regionala strukturerna med fokus på distriktens roll och uppdrag.
 » Ny Verksamhetsinriktning som ska gälla från 2021 och sträcka sig 

fram över 2025 där vi ska peka ut de områden som känns väsentligast 
för att utveckla vår kära idrott.

Arbetet med att förtydliga och förfina vår värdegrund är också något som är prioriterat. Vår verksamhet 
skall i alla delar präglas av trygghet, säkerhet, gemenskap och glädje - varje dag i veckan, året om. 
Skickar med två budskap som jag fångat upp från andra sammanhang och som jag personligen gillar; ”Vi 
ska göra tillvaron gladare för andra människor” och ”Vi är varandras framgång och inspireras av när andra 
lyckas”!

Sommaren har bjudit på många stora arrangemang runt om i Sverige och jag gläds över det ökade intresset 
att gå på friidrottevenmang. Ökat publikintresse på våra Folksam GP-tävlingar, framgångsrika event i form 
av U23-EM i Gävle och U20-EM i Borås och inte minst stor succé med Finnkampen på Stadion. Finnkampen 
gav mycket energi och visade värdet av en engagerad och entusiastisk publik som skapade en härlig 
stämning och atmosfär. Det tar vi med oss i framtiden!

Avslutningsvis vill jag tacka alla för Ert fantastiska engagemang för svensk friidrotts bästa och ser fram mot 
ett fortsatt gott samarbete! 

Stefan Olsson, Generalsekreterare Svensk Friidrott
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Implementering av årsmötesbeslut
Organisationsutredningen: Från inriktning till förslag 

Vid årsmötet i mars fattades ett inriktningsbeslut som nu utgör grunden för det fortsatta arbetet med att 
konkretisera hur friidrottens framtida, framförallt regionala, organisation ska se ut. Huvudpunkterna i 
inriktningsbeslutet, vars formulering justerades i samband med årsmötesbeslutet, är: 

• Organisationen ska bestå av en regional nivå, vilket innebär att 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 (total 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.

Övergripande tidsplan
September-Oktober: 
Arbetsgruppens möten och fortsatta arbete

November: 
Presentation och diskussioner vid Ordförandekonferensen

Januari: 
Förslag presenteras för styrelsen

Mars: 
Beslut på Förbundsårsmötet i Uppsala
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Toralf Nilsson leder den arbetsgrupp som nu tar 
förbundsårsmötets inriktningsbeslut vidare till ett 

konkret förslag om friidrottens regionala organisation. 
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Implementering av årsmötesbeslut
Vägen mot en ny verksamhetsinriktning
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Verksamhetsinriktningen för Svensk Friidrott, för en specifik period, utgör basen för de prioriteringar och 
satsningar som genomförs. Den ska omfatta hela rörelsen, det vill säga förbund, distrikt, föreningar och de 
idrottsliga aspekterna. Då den nuvarande inriktningen gäller över 2020 har ett arbete påbörjas för att ta 
fram en ny inriktning för nästkommande period; 2021-2026.
För att förbereda detta hade en arbetsgrupp, från sommaren 2018, genomfört en förstudie med 
prioriterade områden relaterade till trender inom och utanför Svensk Friidrott. Denna presenterades 
i samband med förbundsårsmötet i Karlstad i mars. 

Tillvägagångssätt
En projektledare och en arbetsgrupp med bred representation tillsätts och för att få med det externa 
perspektivet kommer även personer utanför friidrotten delta i arbetet. Det är nu upp till arbetsgruppen att 
bestämmer sätt för avstämning, inspiration och förankring, men styrelsen har varit tydliga med att det ska 
ges goda möjligheter för rörelsen att ha inblick i arbetet och kunna komma med inspel kring prioriteringar. 

Arbetsgruppen ska också ta särskild hänsyn till:
• Slutrapporten från Svensk Friidrotts organisationsutredning och det förslag till ny 
regional organisation från och med den 1 januari 2021 som ska utformas utifrån 
en fördjupning av föreslagen inriktning
• Förstudien Ny verksamhetsinriktning
• Governance-projektets rapport En översyn av organisation och governance 
för Friidrotten i Sverige
• RF:s fem utvecklingsresor som finns beskrivna i Strategi 2025
• Pågående utvecklingsprojekt inom IAAF och EAA
• Pågående utvecklingsprojekt på SFIF

Övergripande tidsplan för inspel och förankring
Oktober-november: Distriktens höstmöten
November: Ordförandekonferens
Mars: Rapport vid Förbundsårsmötet i Uppsala
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Implementering av årsmötesbeslut
Nya tävlingsreger för barn utformas
 
Regelboken Tävlingsregler för friidrott 
beskriver hur tävlingar för ungdomar, juniorer, 
seniorer och veteraner ska utformas, men 
saknar beskrivningar av tävlingsverksamhet 
för barn (11 år och yngre). I brist på tydliga 
anvisningar genomförs många tävlingar för 
barn som om de vore tävlingar för vuxna, 
vilket i värsta fall innebär att verksamheten 
för barn motverkar de syften med barnidrott som 
beskrivs i idrottens gemensamma idéprogram Idrotten vill.

Detta stöds av syftesformuleringen i EU-projektet I coach kids:
• Tävling ska syfta till att deltagarna lär sig alla de färdigheter som 
idrotten består av.
• Tränare bör välja de tävlingar som ger utövarna bästa möjliga 
förutsättningar att lära och utvecklas. För att detta ska gå att genomföra 
behövs en mångfald av olika typer av tävlingar, eftersom det inte är 
givet att alla individer behöver samma typ av utmaningar i tävlingssituationen.
• Tävlingar för barn bör utformas så att de kan vara utvecklande och motiverande 
för alla barn, oavsett fysiska förutsättningar och resultatnivå. För barn är tränares, funktionärers och 
föräldrars beteende en mycket viktig del i hur de upplever tävlingssituationen. Om vuxna fokuserar på 
lärande och strävan att alltid göra sitt bästa kommer fler barn att ”känna sig hemma” i tävlingssituatio-
nen än om de bara uppmuntrar rekord och segrar.

Det finns alltså en uppenbar skillnad mellan vad forskning och policys förordar och det sätt som tävlingar 
för barn faktiskt genomförs idag, sammanfattningsvis:  

• Friidrottens traditionella tävlingslogik föreskriver att resultat inte bara ska mätas, 
utan också dokumenteras för att kunna jämföras.
• Friidrottens regelverk tillåter att de som gör bäst resultat får tävla mer än de som gör sämre resultat: 
I löpgrenar får de för dagen snabbaste springa fler lopp än de långsammare. I höjdhopp och stavhopp 
får de som hoppar högre fler chanser att klara en höjd till genom höjningsschemat konstruerktion. I 
längd, tresteg och kastgrenar får ett begränsat antal aktiva tillgång till de tre sista omgångarna. Denna 
typ av resultatbaserad utslagning hör inte hemma i barnidrott.
• En friidrottstävling består ofta av små doser av aktivitet, varvat med långa stunder av väntan. En 
genomgång av tidsprogramen för arenatävlingar sommaren 2018 visar att en 7-åring i snitt har 3h och 
10 min mellan första och sista gren under en dag. Motsvarande i 11-årsklassen är 4h och 50 min.

För att säkra att tävlingar för barn ger deltagare och föräldrar en positiv bild av friidrott görs följande för-
ändringar:

• Tävlingsverksamhet för barn ska sätta idrottsglädje, lärande och utveckling i centrum.
• Tävlingsverksamhet för barn ska ge möjligheter att tävla mångsidigt och flexibelt, i trygga miljöer, 
individuellt och i lag, med korta väntetider och korta tävlingspass.
• Tävlingsverksamhet för barn ska vara viktig ”här och nu”.

Under året genomförs regeländringarna och ett kompletterande inspirationsmaterial om tävlingar för barn 
utvecklas. 

Idrotten vill

Idrott för barn ska i 
första hand bedrivas i enkla 
former i närområdet. Även 
tävlingsverksamheten ska 

huvudsakligen ske lokalt och 
resultaten ska ges liten 

uppmärksamhet.

Full aktivitet vid Lilla Uddevalla- 
spelen i Rimnershallen   
Foto: Deca Text & Bild
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Svensk Friidrotts värdegrund
En tydligare värdegrund tar form

En arbetsgrupp har under det senaste året ansvarat för att ta fram konkreta arbetsområden och insatser 
kopplade till mångfalds – och inkluderingsplanen. Inom ramen för Mångfalds – och inkluderingsplanen är 
värdegrundsarbetet ett övergripande arbetsområde. En del i arbetet har varit att förfina och förtydliga 
svensk friidrotts värdegrund, gällande kärnvärden och dess definitioner. I den uppdaterade värdegrunden 
finns en tydlig betoning på att friidrotten ska ha en inkluderande verksamhet, vara sund och hälsosam, 
vikten av en helhetssyn och att må bra på vägen. Fokus ligger på positivt laddade ord samtidigt som det 
i förklaringen finns ett tydligt ställningstagande kring att förhindra och motverka exempelvis trakasserier 
och doping. En säker och trygg miljö betonas, inte minst utifrån Barnkonventionen samt RF:s uppdaterade 
stadgar och bestämmelser. 

Arbetet kommer att tas vidare genom att utveckla definitionen av kärnvärdena genom en etisk kod. Den 
etiska koden ska förklara värdegrunden genom förtydliganden av önskat beteende, tillämpningar och  
konsekvenser vid överträdelse.  
 
Ytterligare arbetsområden utifrån Mångfalds- och inkluderingsplanen: 

• Utbildning SFIF personal/styrelse: Kontinuerlig kunskapsinhämtning för grundläggande kompetens 
• Nulägesanaly: Sammanställning av fördelning kring uppdrag och deltagare utifrån kön och ålder, 
översyn av utbildningar och representation. 
• Utbildning: Ledare och tränare för trygga friidrottsmiljöer, förebyggande arbete för att motverka tra-
kasserier och övergrepp, normer, värderingar ska genomsyra alla utbildningar.
• Dokumentation och kommunikation: Värdegrund och policys 
• Mötesplatser för nätverkande och erfarenhetsutbyte: Förbättra förutsättningarna för att fler ska ges 
möjlighet att träna och engageras inom friidrotten. Insatser och aktiviteter som sänker trösklarna för 
att träna friidrott 
• Insatser för att få fram fler kvinnliga tränare på elitnivå: Nätverk för kvinnliga tränare 
• Initiera centrala projekt och sprida goda exempel: Ex. Friidrott i idrottssvaga områden, se nedan 
• Jämställdhetsintegrering: Tillsättning, fördelning av uppdrag, rekrytering av ledare 
• Parafriidrott: Förbättra förutsättningarna för att fler paraidrottare ges möjlighet att delta. 
Arbete för Inkludering av parafriidrotten i SFIF.

Foton: Ryno Quantz

Friidrott i idrottssvaga områden    RF-projekt

Projektet ”Friidrott i utsatta områden” som finansieras av etablerings-
stöd från Riksidrottsförbundet har gått in i sitt andra och sista år. Utifrån 
första årets kartläggning är fokus under år två att sprida slutsatserna, så 
att fler föreningar kan inspireras till att jobba aktivt med att öppna upp 
och tillgängliggöra sina verksamheter. 

Årets ägnas också åt att medvetengöra vad inkluderande 
idrott är och innebär i praktiken, så att vi på samtliga 
nivåer kan jobba med frågan och bli fler som bär på 
kunskap och budskap. Under hösten kommer filmerna 
”Tillsammans formar vi Svensk Friidrott” nylanseras, 
och då tillsammans med de metoder som ska 
underlätta för fler att hitta till föreningarna, känna sig 
hemma och engagera sig i friidrotten – på alla nivåer.
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Friskfriidrott.se – hälsoplattform för unga friidrottare

Tonårstiden är en period när mycket händer i kroppen och 
i friidrottarens omgivning. Genom att ha tillgång relevant och 
evidensbaserad hälsoinformation kan osäkerheten minska och 
tryggheten kring olika hälso- och skaderelaterade frågor öka. 
Detta är utgångspunkten för hemsidan friskfriidrott.se, som 
öppnades i mars. Syftet med sidan är att skapa en större 
helhetsförståelse, förebygga skador och få friskare friidrottare. 
Målgruppen för sidan är aktiva i tonåren, deras föräldrar och 
tränare. Innehållet på sidan har tagits fram i ett forskningsprojekt, 
som är ett samarbete mellan Svensk Friidrotts medicinska team och 
Linköpings Universitet. 
Frisk.friidrott kan ge svar på direkta problemställningar men också ge 
ett helhetsperspektiv som gör att man lär sig om sambanden mellan 
levnadsmönster och skador. Det är i vardagen plattformen kan hjälpa till och ge vägledning. Det behöver 
inte handla om en skada utan det kan vara ett tillväxtrelaterat problem eller ha med sömn och kost att göra. 
Även den psykiska hälsan är en viktig pusselbit som aktiva, föräldrar och tränare kan lära sig mer om och 
förstå att det finns bra hjälp att få om man har frågor. 

Digitaliserings- och kommunikationsprojekt som pågår

Det övergripande digitaliseringsprojektet omfattar tre delprojekt; en uppdatering av hemsidan friidrott.se, 
ett nytt Resultat och statistiksystem och ett informationsnav som också omfattar ett nytt system för 
tävlingssanktionshantering. 

• Nya friidrott.se: Arbetet pågår enligt plan och den nya hemsidan kommer att lanseras mot 
slutet av året. Fokus har varit ökad användarvänlighet. 
• Resultat och statistiksystemet: Under våren har systemet planerats och integrationerna mot 
de befintliga tävlingsadministrationssystemen utvecklats. I tillägg har en integration mot IdrottOnline 
upprättats, för att möjliggöra att data för enskilda föreningsmedlemmar kan visas i systemet. 
För att säkra det sistnämnda är det viktigt att alla föreningar aktiverar integrationen i IdrottOnline. 
Läs mer om integrationen här: http://www.friidrott.se/rs/nystat19/medlemsregister19.aspx
• Informationsnav/tävlingssanktioner: Avtalsdiskussioner med systemleverantörer pågår och 
målet är att ett program som både omfattar tävlings- och datahantering inom friidrotten ska 
vara på plats under 2020. 

”Det är sällan svårt att 
hitta information men kan 

vara svårt att veta vilken information 
som är tillförlitlig och som är anpassad 

för just unga friidrottare. 
Att göra sån information lättillgänglig 

är en av målsättningarna med 
Frisk.Friidrott”

Jenny Jacobsson, medicinsk koordinator 
Svenk Friidrott och projektledare 

för Frisk.Friidrott

Projekt Nordisk Streaming
Arbetet med att utveckla nya sätt att nå ut med vår idrott fortsätter och i november 2018 
fattade de nordiska länderna ett beslut om att starta en arbetsgrupp för att utreda och 
utveckla ett treamingsamarbete mellan de deltagande länderna; Sverige, Danmark, Finland, 
Norge och Island. Den första delen av samarbetet har varit att testköra en gemensam nordisk 
streaminghemsida: nordicathletics.tv. Denna användes för en gemensam livesändning av 
Världsungdomsspelen i Göteborg sista helgen i juni, samt en nordisk studio på U23-EM i 
Gävle och klippsändningar från U20-EM i Borås.
På sikt ska datainsamlingen från livestreams användas för att få en klarare bild av vilka 
målgrupper som lockas. Dessutom är ambitionen att tillsammans skapa format som gör det 
möjligt att få in partners som kan bidra finansiellt för att nå vidare utveckling i projektet.
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YALA: Ungdomsrådets Youth Athletics Leader Academy

Deltagarna har sedan utbildningens start i september 2018 haft löpande utbildningsuppgifter. Uppgifterna 
har kretsat kring Svensk Friidrotts organisation, värdegrund, antidopingkörkort, SISU Introduktion för 
tränare, personligt ledarskap, friidrottens inkludering, Ledare 7-10, paragrafryttaren, aktuell forskning samt 
ett miniprojekt på hemmaplan. De sistnämnda genomförs under sommaren/sensommaren för att 
presenteras i samband med Finnkampen.

Miniprojektet innebär att varje deltagare planerar, genomför och reflekterar över ett ledarprojekt som 
passar deras ledarroller. Det kan till exempel vara att arrangera tävlingar, att hålla i en friidrottsskola eller 
ett strategiarbete. Ungdomsrådet erbjuder handledartillfällen till deltagarna för att kunna stötta upp deras 
arbete på hemmaplan. Handledartillfällena är upplagda i smågrupper där grupperna är uppdelade efter 
liknande projekt i samma grupp. Detta bidrar till stöttning, samarbete och idéutbyte mellan deltagarna.
YALA-projektet gynnar hela rörelsen genom att driva upp engagemanget, både bland unga och äldre. Det 
ger utrymme för nya ledarstilar, hjälper till så att de unga ledarna kan utmana och förändra miljöerna som 
finns idag samt bidrar till att forma framtiden. Ungdomsrådet vill se att projektet ska genomföras igen och 
bli en återkommande del av Svensk Friidrotts utbildningsprogram. 

För att kunna genomföra projektet igen krävs finansiering och detta är därför fokusområdet för 
Ungdomsrådet just nu, för att nå målet att YALA ska kunna starta igen under hösten 2020.

Summering och uppföljning av beslut från 
Förbundsårsmötet i Karlstad 23-24 mars

Deltagande och bakgrund 
• 125 av 136 möjliga ombud, 
samtliga distrikt representerade 
• 45 (36%) kvinnor och 80 (64%) män.
• Flera yngre ombud genom att 
YALA-projektet/Ungdomsrådet var på 
plats som representanter. 
• Alla handlingar från förbundsårsmötet: 
http://www.friidrott.se/forbundsinfo/arsmotet/2019/intro.aspx  

Protokoll 
• Protokoll från förbundsårsmötet: 
http://www.friidrott.se/forbundsinfo/arsmotet/arsmotprot.aspx

Behandling av verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse
Verksamhetsberättelse och årsredovisning presenterades av ordförande resp. styrelseledamot. Inga frågor 
från församlingen. Revisionsberättelsen lästes upp i valda delar upp av mötesordföranden.

Ansvarsfrihet och verksamhetsinriktning
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och nuvarande verksamhetsinriktning (som gäller tom 2020) godkändes 
utan några kommentarer.

Foton: Deca Text & Bild
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Styrelsens förslag

Styrelseförslag 1: Organisationsutredningen - Bifall
Bakgrund och inriktningsförslag presenterades i storplenum under lördagen och diskuterades även under 
Demokratitorget. Förbundsårsmötet biföll förslaget på söndagen med vissa textjusteringar. 
Nästa steg: En arbetsgrupp för fortsatt beredning inför förbundsårsmötet 2020 tillsätts. Arbetsgruppen får 
i uppdrag att, utifrån inriktningen i styrelseförslaget ta fram ett underlag för införande av en ny regional 
organisation till årsmötet 2020, som sedan ska gälla från 1 januari 2021. 

Styrelseförslag 2: Tävlingsregler för barn - Bifall
Förslaget diskuterads på Demokratitorget och den del av förslaget som var mest i fokus var hanteringen av 
resultatlistor. Förslaget gick slutligen igenom i sin ursprungliga form.  
Nästa steg: Regelboken kommer nu att uppdateras efter de nya reglerna och ett arbete med att kommuni-
cera och implementera dessa inleds. Arbetet med att ta fram nya och inspirerande tävlingsformer fortsätter 
också parallellt. 

Styrelseförslag 3 – Implementering av SOCRA i Svensk Friidrott – Bifall
Styrelseförslaget gick igenom i sin helhet och det fick också stöd av årsmötet utifrån att lopp inom detta 
område redan arrangeras inom friidrotten samt att implementeringen inte bör dra ut på tiden, då risk finns 
att missa värdefulla utvecklingsmöjligheter. 
Nästa steg: Ta fram en plan för implementering och därefter verkställa denna. 

Styrelseförslag 4 – Borttagande av åldersgräns för starters -  Bifall
Förslaget diskuterades men slutligen fattades ett enhälligt beslut om att åldersgränsen för förbundsstarters 
tas bort i samband med att ett nytt sätt för kvalitetssäkring införs. 
Nästa steg: Information om beslutet till berörda samt att, tillsammans med EAA och IAAF, ta fram framtida 
kriterier för förbundsstarters. Ett arbete med att, tillsammans med Starterrådet, verka för en ökad rekryte-
ring av förbundsstarters initieras också. 

Styrelseförslag 5 – Stadgeändring, komplettering av SM-tävlingar inomhus gällande röstlängd – Bifall
Förslaget var en formalitet då beslutet om ändringen togs vid FÅM 2018. 
Nästa steg: Uppdatering av stadgar samt säkerställande att SM-poängräkningen följer den nya formen från 
inomhussäsongen 2020. 

Styrelseförslag 6: Ny verksamhetsinriktning 2021-2026, process och plan - Bifall
Enhälligt beslut efter ett medskick kring uppdraget för arbetsgruppen. Detta lyder nu ”presentera ett förslag 
till verksamhetsinriktning för perioden 2021-2026 och i samband med detta också se över planeringspro-
cessen.”
Nästa steg: Styrelsen driver arbetet vidare. 
 
Tillägg under styrelsens förslag: Budget och ekonomisk plan
Det noterades till protokollet att det vid FÅM 2013 beslutades i stadgarna lägga till att Förbundsstyrelsen 
skall presentera en ekonomisk plan för kommande tre åren. Detta skedde 2014 men inte därefter. Styrelsen 
har nu i uppdrag att följa upp frågan och tydliggöra inför framtiden. 
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Behandling av motioner

Motion 1: Regeländring 200 m häck i P13 och F13, Hässelby SK - Avslag
Motionen avslogs enligt styrelsens förslag, dock efter jämn omröstning.

Motion 2: Handlingsplan för att utveckla terränglöpning, IFK Lidingö – Bifall
Styrelsen ansåg den besvarad men årsmötet biföll motionen. 

Motion 3: Inkludering av distriktsdomarutb. och tävlingsledarutb. i friidrottsgymn., IFK Lidingö – Bifall
Styrelsen ansåg motion besvarad med hänvisning till bland annat RF och Skolverkets regelverk men 
årsmötet biföll motionen. RF kommer attt kontaktas för att se om och i så fall hur förslagen kan 
implementeras i kommande läroplaner för RIG och NIU-elever.

Motion 4: Förändring av stadgar, val av ombud, IFK Lidingö – Bifall
Styrelsen yrkade bifall till motionen vilket också beslutades.  

Motion 5: Terräng-SM, Endagsararrangemang med rev. av dist.och ant.lopp, Hässelby SK – Avslag och Bifall 
Förbundsårsmötet beslutade om bifall till styrelsens förslag att avslå motionen samt bifall till styrelsens 
förslag att tävlingsdistanserna för långa banan för på terräng-SM för seniorer ändras från dagens 8 km för 
kvinnor och 12 km för män till att vara 10 km för såväl kvinnor som män. (Behandlades tills. med motion 13) 

Motion 6: Terräng-SM, förändring av lagtävlingsformatet Hässelby SK - Bifall
Styrelsen yrkade bifall till förslaget vilket också beslutades. TAK har nu fått i uppdrag att ta fram nya regler 
och exakta förutsättningar för lagtävlingar vid Terräng-SM och alla åldersklasser. 

Motion 7: Friidrottande i svenska föreningar för asylsökande, Malmö AI – Besvarad
Styrelsen ansåg motionen besvarad vilket också bifölls av årsmötet. Styrelsen föreslog att för asylsökande 
från land utanför EU, skall kravet på uppehållstillstånd ersättas med krav på giltigt LMA-kort, samt att 
reglerna för deltagande i SM-tävlingar, kvarstår som idag.  

Motion 8: Regeländring gällande liggande start och startblock, Ärla IF och IFK Tumba – Avslag
Styrelsen yrkade avslag på förslag 1 i motionen samt bifall till förslag 2. Under förbundsårsmötet yrkades på 
avslag av båda förslagen och detta blev också förbundsårsmötets beslut. Befintligt regelverk kvarstår. 

Motion 9: Ändring av svarsdatum för motioner samt nomineringar, IF Göta - Avslag
Styrelsen yrkade avslag vilket också stöttades av förbundsårsmötet.

Motion 10: Utöka antalet lag i Lag-SM-finalen till åtta, IF Göta – Bifall
Styrelsen yrkade avslag men mötet biföll motionen. Lag-SM-finalen innehåller 8+8 lag från och med år 2020. 

Motion 11: Idrottslyftsmedel till tävlingsfunktionärsutbildningar, 08fri – Bifall 
Styrelsen ansåg motionen besvarad men mötet biföll motionen med tillägg om att SFIF ska verka för RF 
godkänner att medel från Idrottslyftet används till subventioneringa av tävlingsfunktionärsutbildningar.
 
Motion 12 Tillåta män och kvinnor att springa i samma lopp på arena, FK Studenterna – Bifall
Styrelsen yrkade på avslag men årsmötet biföll motionen. 

Motion 13 samma distanser för kvinnor och män på terräng, FK Studenterna - Bifall
Se motion 5. 
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Nya förbundsstyrelsen

• Val av ny förbundsordförande, tid av ett år: 
 » Johan Storåkers

• Omval av styrelseledamöter, tid av två år: 
 » Karin Lundgren
 » Ulrika Pizzeghello 
 » Karin Grute Movin
 » Berndt Andersson

• Fyllnadsval, ett år: 
 » Anders Svanholm

• Styrelseledamöter med ett år kvar: 
 » Maja Englund
 » Stephan Hammar
 » Bo Sjölander 

• I tillägg sitter Toralf Nilsson kvar på EAA-mandat 
till 13 april, Hillevi Thor fortsatt sekreterare 
och Jenny Sundqvist invald som ny 
personalrepresentant.

Nya valberedningen 

 » Mikael Romell, ordförande
 » Gunilla Löthagen-Sjöstrand
 » Helene Bourdin
 » Anders Havdelin 
 » Anders Thorén 

Övriga beslut/val 

• Grant Thornton med auktoriserade revisor 
Stefan Norell som huvudansvarig. (Omval)
• Lekmannarevisor: 
 » Roland Oscarsson (ordinarie, ett år)
 » Lou Cedervall (suppleant, ett år)

• Medlemsavgifter till förbundet för verksamhetsåret 2020: 
Fastslogs, behålls oförändrade. 
• Ersättning till förbundsstyrelsen ordförande och ledamöter: 
Valberedningens förslag som presenterades på 
Förbundsårsmötet gick inte igenom, 
istället beslutade årsmötet att;

 » Ordförande enligt nytt förslag; 2 ppb/år 
 » Ledamöter enligt tidigare nivå; 0,25 ppb/år
 » Nya ersättningen ska gälla från 2019 om inte  

styrelsen, med hänsyn till ekonomin, anser annat.

Björn O Nilsson, i förgrunden, lämnade över ordförandeklubban till Johan Storåkers.
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