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Motion till förbundsmötet mars 2010 

 

Uppföljning och strategi med Idrottslyftet 
 
Samtidigt som vi i föreningarna och i verksamhetsinriktningen under många år talat om att vi ska göra 
olika saker inom viktiga områden verkar det sluta med att vi fortsätter göra ungefär det vi alltid gjort, 
möjligen lite mer. (eller mindre om resurserna krymper) 
 
I Attitydmätningen (från 2005) kan vi b l a konstatera att 100% provar friidrott i skolan samtidigt som 
1% friidrottar.  Vi upplever den rådande attityden som att det är ok och att vi inte måste gör något nytt.  
 
Vi kommer alltid att vara ungefär 1% och vi kommer för evigt att ha en tillräcklig talangrekrytering 
för att fostra landslags och elitfriidrottare. Vi tror inte alls på detta! 
 
Vi hävdar tvärtom att med nuvarande prioriteringar riskerar Svensk friidrott att bli mindre och mindre. 
Det som finns av ”fakta” visar tydligt att det finns ett stort behov av förändring. 

 
Under senare år i b l a regionmöten och UC-möten har vi konstaterat en rad utmaningar för vår idrott. 
Vi behöver b l a attrahera fler, behålla tonåringarna, inkludera löpare, samarbeta med skolan e t c.  
Enstaka projektidéer har till slut fått fäste i FS och några satsningar  har startats som b l a löptränings- 
och framtidsledarutbildningarna. Löpinitiativet drogs igång men har uppenbarligen hamnat i FS:s 
papperskorg?  
Nu när förbundets ekonomi försvagas ser vi att man drar in på förnyande aktiviteter trots att det via 
idrottslyftet är 100% finansierade. 
 
Svensk friidrott agerar kraftlöst när det gäller att förnya friidrotten.  
 
Det vill vi ändra på. 
 
 
Föreningarna kan ta del av Idrottslyftspengar ( ca 7,5 mkr) med syftet att få fler att friidrotta. 
Förbundet centralt får ca 4,5 miljoner per år med samma syfte. Hur många fler har vi fått?  
 
Vi vill se en tydligare strategi för hela idrottslyftsstödet. 
 
Vi vill att friidrotts Sverige kan följa upp idrottslyftsstödet på ett bättre sätt. 
 
Vi vill att idrottslyftet i sin helhet används till sitt syfte och förnyar Svensk Friidrott 

 



 
 
Vi föreslår: 
 

 
Att FM beslutar uppdra till FS att senast 1 maj 2010 presenterar 
 

1. en tydlig redovisning för idrottslyfts stödet avseende år 1-2  
 

2. en detaljerad rapport och prognos för år 3 
 

3. en tydlig och fokuserad förnyelse plan för år 4. 
 
Att FM beslutar att detta följs upp i planeringsprocessen, UC-möten, ordförandekonferens 2010 och 
att idrottslyftets 3:e resp. 4:e år slutredovisas i samband med ordförandemötena 2010 och 2011. 
   
 
 
Medelpads Friidrottsförbunds styrelse 
 
Jan Holmsten, ordförande 
 


