
 

 

 

 

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.   


