
Förbundsstyrelsens förslag Nr 1 

Rubrik: Verksamhetsinriktning 2021-2025  

Förslag:  

 

Förbundsstyrelsen (FS) föreslår: 

a) att den officiella benämningen för Verksamhetsinriktningen 2021-2025 skall vara ”Friidrottens 

strategi 2025” och ska officiellt börja gälla från 1 april 2021. 

b) att det finns ett övergripande mål och det skall vara kopplat till LOK-stöd (deltagartillfällen) i 

åldrarna  7-25 år.  

c) att det målet är en ökning av LOK-stöd (deltagartillfällen) i åldrarna 7-25 år på 12% totalt till 2025, 

rensat från F&S verksamhet samt med 2019 som jämförelseår. 

d) att ge FS mandat att till hösten återkomma gällande fler och detaljerade mål inom olika delar av 

verksamheten. 

e) att ge FS mandat att vid styrelsemötet i april 2021 tillsätta en arbetsgrupp som till hösten skall 

återkomma gällande styrning, rapportering och uppföljning. 

f) att ge förbundsårsmötet en möjlighet att genom option att förlänga ”Friidrottens Strategi 2025” till 

2027. 

Förbundsstyrelsens utlåtande:  

Bilaga; Verksamhetsinriktningen 2021-2025, benämnd ”Friidrottens Strategi 2025”. 

Ur inledningen på förslaget till ny Verksamhetsinriktning; 

”Friidrotten i Sverige står i många stycken stark. Dagligen pågår det fantastiska verksamheter och vi 

upplever framgångar, glädje och gemenskap i såväl de stora som i de små perspektiven. Vi ska 

fortsätta göra det vi är bra på och vidareutveckla våra styrkor. Men vi har också ett gemensamt 

ansvar för att utveckla friidrotten i takt med vår samtid, så att den fortsätter att vara relevant även 

för morgondagens friidrottare. Friidrottens Strategi 2025 ska hjälpa oss att framtidssäkra vår idrott. 

 

Vi samlas inom Svensk Friidrott för att driva och utveckla friidrotten i Sverige. Det är vår 

gemensamma vilja att få friidrotten att växa och välkomna fler till vår fantastiska idrott. Friidrottens 

Strategi 2025 har arbetats fram med hjälp av insatser från hela Svensk Friidrott, och behöver nu 

realiseras av oss gemensamt för att nå visionen en idrott för livet - för dig och för alla! 

 

Bakgrund 

Den tidigare Verksamhetsinriktningen beslutades på Förbundsårsmötet 2013 och omfattade 

perioden 2014-2020. Förbundsstyrelsen påbörjade 2018 arbetet med framtagande av den nya 

Verksamhetsinriktningen i ambitionen att presentera den på Förbundsårsmötet 2020. Men 

Coronapandemin ville annat och FS valde att skjuta fram lanseringen till Förbundsårsmötet 2021. 



En arbetsgrupp bestående av Maja Englund och Bo Sjölander från FS samt Hillevi Thor och Stefan 

Olsson från kansliet har varit ansvariga för framtagandet. FS har fortlöpande informerats och 

involverats i hur arbetet har framskridit. I processen har det varit viktigt att samla in information från 

olika håll samt att hela tiden ha en dialog och skapa involvering och förankring.  

 

Bland annat har följande aktiviteter genomförts; 

-Förstudie kopplat till erfarenheter från tidigare Verksamhetsinriktningar. 

-Omvärldsbevakning och spaning med fokus på RF;s Strategi 2025, Ungdomsbarometern och 

motsvarande arbete inom World Athletics och European Athletics. 

-Information, diskussion och förankring i samband med Förbundsårsmöten, Ordförandekonferenser 

och Distriktsförbundens höstmöten. 

-Arbetsdagar med Kanslipersonal. 

-Remissförfarande, webinars, enkäter och djupintervjuer med möjlighet för alla att komma med 

inspel. 

Vid Ordförandekonferensen hösten 2020 som genomfördes digitalt lades stor vikt i att presentera 

arbetet och även en diskussion kring gemensamt mål. Inspelen och medskicken från diskussionerna 

ligger till grund för det mål som FS föreslår med inriktning att det skall upplevas både offensivt men 

också möjligt att uppnå. 

Arbetsgruppens ambition har hela tiden varit att göra Verksamhetsinriktningen enkel och tydlig i 

både innehåll och hur den presenteras. Den skall vara lätt att ”förstå” och vara hela friidrottens  

verktyg de kommande åren i vår gemensamma vilja att utvecklas och växa genom att vara en 

attraktiv och inkluderande idrott.  

Att ta fram Friidrottens Strategi 2025 har varit både spännande, stimulerande och inspirerande. Det 

stora och roliga jobbet börjar när Förbundsårsmötet godkänt inriktningen. När vi tillsammans ska 

göra ”verkstad” av innehållet och verka/leva Strategin. Det är ett gemensamt uppdrag! 

Nu går startskottet för Friidrottens strategi 2025. Låt oss framtidssäkra vår friidrott tillsammans, 

häng med på resan!” 

 

 

 


