
 
 

 
 

Motion nr 3 
 
 

Avsändare:  
IFK Lidingö Friidrott   
 
Styrelsens yttrande över 
Friidrott – Din Idrott För Livet 
 
 

Motionärens förslag:  
 
1. Att Årsmötet uppdrar till Svenska Friidrottsförbundets styrelse att senast till nästa 
årsmöte föreslå och komma igång med en Föreningskommitté. 
 
2. Att Föreningskommitténs huvudroll blir att vara det forum där Förbundet och 
föreningsledare tillsammans dels planerar och följer upp utvecklingsarbetet och dels 
planerar för den del av utvecklingen som handlar om att stärka och modernisera vår 
föreningsstruktur, vårt sätt att arbeta, vårt sätt att finansiera och leda det vi ska göra för att 
bli 'Din Idrott För Livet'. 
 
3. Att Föreningskommittén ska bestå av 4–6 personer med stor erfarenhet av ledningsarbete 
i föreningar, från olika typer och storlek av föreningar, och 1–2 motsvarande personer från 
SDF. Ledarna utses av Förbundsstyrelsen efter förslag från landets föreningar. 
 
4. Att Förbundskansliets samarbete med föreningarna tydliggörs, leds och koordineras av en 
'Föreningskapten' med ansvar inte bara för alla föreningsutvecklingsfrågor utan också är 
länken och en kontaktyta till föreningarna i alla frågor som berör föreningarna. 
 

 
Förbundsstyrelsen föreslår 
 
att Förbundsårsmötet beslutar att anse motionen besvarad genom förbundsstyrelsens 
utlåtande 
 
Förbundsstyrelsens utlåtande 
Precis som motionären ser förbundsstyrelsen att föreningarna utgör kärnan i vår 
organisation och att deras framgång är avgörande för om den antagna 
verksamhetsinriktningen ska kunna förverkligas eller inte. Därmed håller förbundsstyrelsen 
också med motionären om att det är viktigt att förbundet kan erbjuda ett anpassat stöd 
utifrån såväl föreningarnas generella som specifika behov. Det är också viktigt med ökad 
tydlighet kring hur och när den centrala organisationen ska använda föreningarna för att få 
inspel kring hur verksamheten ska styras.  
 
 
 
 



 
 

 
 

När det gäller motionärens specifika yrkanden vill förbundsstyrelsen delge 
Förbundsårsmötet följande: 
 

1. I oktober beslutade förbundsstyrelsen att genomföra en organisationsöversyn av 
bland annat kommittéer och råd, styrelse och kansli samt UC, regioner, distrikt och 
föreningar. För att kunna anpassa organisationen utifrån vad som framkommer i 
översynen vore det olyckligt att dessförinnan besluta att just en föreningskommitté 
ska tillsättas, vilken roll den ska ha och hur den ska besättas.  
 
Huruvida tillsättandet av kommittéer och råd är en årsmötesfråga kan också 
diskuteras. Av tradition har styrelsen vid behov tillsatt kommittéer och GS har 
utformat råd. Att den centrala organisationen däremot tydligare behöver fundera 
över hur dialogen med föreningarna hanteras är noterat. Förbundsstyrelsens 
ambition är att presentera resultatet av organisationsöversynen på årsmötet 2018.  

 
2. När det gäller motionärens förslag att tillsätta en ”föreningskapten” på kansliet är 

förbundsstyrelsens mening att den operativa ledningen med GS i spetsen bör ha 
handlingsutrymme att formera styrkorna på kansliet på bästa sätt utifrån 
verksamhetens totala uppdrag och tilldelad budget. Förbundsstyrelsen upplever 
också att det motionären vill åstadkomma genom tillsättandet av en 
”föreningskapten” redan är funktioner som finns, om än inte samlat hos en och 
samma person.  

 

GS har under 2016 arbetat fram en ny organisation för kansliet, som sjösattes den 1 
januari 2017. I den nya organisationen finns en gemensam avdelning för ”Föreningar, 
Barn/Ungdom och Motion/Hälsa”. På avdelningen finns två personer som arbetar 
med föreningsutveckling, varav en med extra fokus på det nya konceptet 
”Föreningssmart”. På avdelningen finns därutöver bland annat en person som 
arbetar med föreningssupport och en person som har fått ett utökat 
utbildningsansvar. Här kommer ett arbete att genomföras under våren för att på 
hemsidan tydliggöra vem som gör vad i den centrala organisationen. 
 

 
 
 


