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Ett	  stark	  och	  engagerad	  Förbundsroll	  för	  föreningsutveckling.	  

Bakgrund	  

	  Svenska	  Friidrottsförbundet	  får	  precis	  som	  andra	  idrotter	  stora	  pengar	  av	  staten	  för	  att	  bedriva	  bred	  
barn	  och	  ungdomsverksamhet.	  Under	  senare	  år	  har	  både	  föreningarna	  och	  det	  centrala	  Förbundet	  
dessutom	  fått	  Idrottslyftsmedel	  för	  att	  få	  fler	  att	  idrotta	  längre.	  

Inom	  friidrotten	  har	  vi	  fortsatta	  problem	  att	  behålla	  tonåringarna	  i	  vår	  verksamhet.	  Vi	  behöver	  breda	  
föreningar	  och	  idrottsmiljöer	  även	  för	  att	  våra	  talanger	  ska	  trivas	  och	  orkar	  hålla	  på	  i	  många	  år.	  	  	  

Under	  2010	  har	  fem	  stockholmsföreningar	  –	  Hammarby,	  Täby,	  Lidingö,	  Huddinge	  och	  Bromma	  –	  med	  
stöd	  av	  idrottslyftsmedel	  drivit	  ett	  gemensamt	  föreningsutvecklingsarbete	  Förening	  2020,	  vilket	  bl	  a	  
understrukit	  vikten	  av	  ovanstående.	  

	  

Föreningsutveckling	  i	  planeringsprocessen	  

Allt	  vi	  gör	  i	  Svensk	  Friidrott	  bygger	  på	  att	  det	  finns	  tillräckligt	  många	  väl	  fungerande	  föreningar.	  För	  
att	  förverkliga	  våra	  planer	  och	  mål,	  och	  för	  den	  delen	  även	  Riksidrottsförbundets	  mål,	  behövs	  en	  
stark	  och	  engagerad	  Förbundsroll	  för	  föreningsutveckling.	  	  

Målen	  inom	  fokusområde	  föreningsutveckling	  är	  svåra	  att	  nå,	  t	  ex	  att	  öka	  antalet	  juniorer	  med	  50%.	  	  
De	  och	  andra	  utvecklingsmål	  nås	  inte	  om	  man	  inte	  hela	  tiden	  fokuserar	  på	  dem	  och	  driver	  på.	  

Under	  fokusområde	  föreningsutveckling	  står	  det	  i	  genomförandeplanen,	  utskickad	  i	  juni,	  bl	  a	  att	  
Förbundet	  centralt	  (för	  att	  stödja	  en	  50%	  ökning	  av	  antalet	  juniorer)	  ska	  utveckla	  
tränarutbildningarna	  så	  att	  de	  kan	  ’förmedla	  kunskap	  i	  ledarskap	  för	  att	  skapa	  starka	  sociala	  miljöer,	  
klubbkänsla,	  förmåga	  att	  inkludera	  äldre	  nybörjare,	  samtidigt	  med	  ett	  kvalitativt	  träningsinnehåll’.	  
Det	  är	  jättebra.	  Tränarnas	  attityd	  och	  kunskap	  för	  att	  skapa	  breda	  träningsmiljöer	  för	  tonåringar	  i	  
föreningarna	  är	  avgörande.	  Men	  varför	  måste	  det	  dröja	  till	  2012?	  

I	  diskussionerna	  mellan	  våra	  fem	  stockholmsföreningar	  har	  vi	  lärt	  oss	  att	  lathundar	  för	  våra	  tränare,	  
modeller	  för	  att	  organisera	  tonårsverksamheterna	  och	  andra	  delar	  av	  våra	  föreningar	  är	  viktiga	  delar	  
i	  en	  aktiv	  föreningsutveckling.	  Men	  också	  att	  det	  kräver	  resurser	  och	  tar	  tid	  att	  ta	  fram	  och	  att	  
implementera.	  Resurser	  som	  föreningarna	  inte	  har,	  men	  som	  kan	  skapas	  på	  Förbundsnivå.	  	  

De	  behövs	  ett	  stort	  Förbundsengagemang	  för	  att	  driva	  föreningsutvecklingsfrågorna	  i	  planprocessen.	  
Att	  prioritera	  detta	  bland	  de	  Idrottslyftsmedel	  på	  4-‐5	  miljoner	  som	  Förbundet	  centralt	  får	  tillgång	  till,	  
borde	  vara	  ett	  naturligt	  sätt	  att	  skapa	  nödvändiga	  resurser.	  	  

	  Förslag:	  

Vi	  föreslår	  att	  Årsmötet	  uppdrar	  till	  Förbundsstyrelsen:	  

-‐ att	  tidigarelägga	  införandet	  av	  genomförandeplanens	  del	  om	  ’att	  	  utveckla	  
tränarutbildningarna	  så	  att	  de	  förmedlar	  kunskap	  i	  ledarskap	  för	  att	  skapa	  starka	  sociala	  
miljöer,	  klubbkänsla,	  förmåga	  att	  inkludera	  äldre	  nybörjare,	  samtidigt	  med	  ett	  kvalitativt	  
träningsinnehåll’	  in	  i	  2011	  så	  mycket	  som	  möjligt.	  
	  

-‐ att	  centralt	  arbeta	  med	  att	  utveckla	  modeller	  och	  lathundar	  för	  att	  stödja	  utvecklingsarbetet	  
i	  föreningarna.	  	  Ur	  motionärernas	  synpunkt	  får	  arbetet	  gärna	  göras	  utifrån	  det	  F2020-‐
material	  som	  tagits	  fram	  det	  senaste	  året	  av	  de	  fem	  stockholmsklubbarna.	  
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