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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. 
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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 

 

 


