
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 



     - 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 



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 

 


