
 

 

 

 

Motion nr 6           
 
 
Avsändare 
Gefle IF Friidrott   
 
Styrelsens yttrande över 
Nytt utvärderingssystem 
 
 

Motionärens förslag 
1. Att årsmötet beslutar att tillsätta en arbetsgrupp som tar fram ett nytt värderingssystem 
för svensk friidrott. Gruppen skall ha ett fritt mandat och behöver inte låsas av våra tankar i 
denna motion. 
 
2. Att årsmötet beslutar att ett färdigt utvärderingssystem skall presenteras vid årsmötet 
2019. 
 

 
Förbundsstyrelsen föreslår: 
 
att Förbundsårsmötet beslutar att avslå motionen 
 
Förbundsstyrelsens utlåtande 
 
Förbundsstyrelsen har ur motionen svårt att utläsa vad motionären önskar uppnå med ett 
nytt värderingssystem, i vilket/vilka sammanhang ska det användas? 
 
Generellt kan sägas att förbundets strävan är att alla medlemsföreningar ska känna en 
tillhörighet i förbundet och att den verksamhet de bedriver, oavsett nivå och inriktning, är 
värdefull för Svensk Friidrott. 
 
För att inspirera och vara ett stöd i föreningarnas utvecklingsarbete erbjuder förbundet en 
rad verktyg, varav ”Föreningssmart” är ett. Där får föreningen hjälp med att ”ta tempen på 
sig själv”, vilket ger vägledning i vad föreningen behöver utveckla. Detta kan i sig sägas bli ett 
föreningsinternt värderingssystem, dock utan direkta jämförelser med andra föreningar. 
 
Flera av de parametrar motionären föreslår fångas också upp i den föreningsenkät som 
årligen genomförs. Syftet med enkäten är dock att få en samlad bild av svensk friidrott och 
inte att göra jämförelser mellan olika föreningar.  
 
I idrottsrörelsen som helhet pågår också för närvarande ett förändringsarbete med sikte mot 
2025, ibland benämnt ”från triangel till rektangel” eller ”så många som möjligt, så länge som 
möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt”. Det är rimligt att anta att detta arbete kommer 
att påverka vad som kännetecknar en framgångsrik förening. 
 
 



 

 

 

 

Med hänsyn taget till ovanstående och också förbundets arbetsbelastning kopplat till andra 
utvecklingsfrågor upplever förbundsstyrelsen att det är klokt att tills vidare inte tillsätta 
ytterligare en arbetsgrupp, utan istället vid behov initiera det senare.   
 
Motionären har dock satt fingret på att vi skulle behöva bli bättre på att synliggöra andra 
värden än de traditionellt resultatbaserade för att fler föreningar ska känna att deras arbete 
är viktigt för Svensk Friidrott. Genom det arbete som genomförs med bland annat 
”Föreningssmart” och föreningsenkäten och de kontakter som kansli/styrelse dagligen har 
med olika föreningar fångas regelbundet ”goda exempel” upp. Dessa kommer framöver mer 
frekvent att presenteras på vår hemsida, t ex i form av ”månadens goda föreningsexempel”.  
  

 


