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MOTION       

Till Förbundsårsmötet 2017 

 

Handlingsplan för ökat medlemsantal inom friidrotten 

Till Förbundsårsmötet 2016 motionerades om att Svenska Friidrottsförbundet 

skulle utarbeta en strategi för att få in fler arrangörer och löpare i 

friidrottsfamiljen. Styrelsens svar var att man avsåg jobba i motionens anda och 

årsmötet ansåg därmed motionen besvarad. 

Förbundet har under året beslutat att projektet ”Svenska Löpare” skall övergå 

till att bli en del av basverksamheten. Dessutom pågår en utredning gällande 

vilka typer av långlopp, som skall rymmas inom Svensk Friidrott. 

Inga speciellt kraftfulla åtgärder har vidtagits för att få in arrangörer och löpare, 

som idag inte tillhör friidrottsfamiljen, att bli medlemmar i densamma. 

Det offentliga stödet till föreningar, distrikt och specialidrottsförbund grundas, i 

stor utsträckning, på antal föreningar samt medlemmar. Ju fler vi är desto 

bättre blir förutsättningarna att bedriva verksamheten. Antalet medlemmar är 

därför en idrottspolitiskt mycket prioriterad fråga. 

I dag arrangeras ett stort antal lopp utanför friidrottsfamiljen (föreningar 

tillhörande andra SF och organisationer inom privat sektor) och vi noterar en 

växande mängd lopp. Löpare som tidigare kom till friidrottsföreningar utövar i 

dag sin verksamhet inom den privata sektorn. Vi ser gärna att arrangörer och 

löpare blir medlemmar i friidrottsrörelsen. 

Enligt den samlade idrottsrörelsens strategiska inriktning bedrivs idrott i 

föreningar och friidrott i friidrottsföreningar. Den breda löpningen är mycket 

samhällsnyttig och bidrar tydligt till folkhälsan i vårt land. 

Inom UC Norrland finns t.ex. ett 20-tal större lopp och 60-talet mindre lopp, 

som arrangeras av andra än friidrottsföreningar.  



      

Antal löpare, som tillhör en friidrottsförening, i långlopp arrangerade av 

föreningar anslutna till Svenska Friidrottsförbundet uppgår till ca 15 % i 

Norrland. 

Bilden, vad gäller arrangörer och deltagare, är densamma i de flesta distrikten. 

Det är väldigt påtagligt att Svensk Friidrott behöver en handlingsplan för sitt 

förhållningssätt till arrangörer utanför friidrottens formella organisation och en 

plan, som ökar antalet löpare registrerade inom friidrotten samt innehålla de 

kvalitativa krav, som ett sanktionerat långlopp medför. 

Handlingsplanen skall leda till att vi får arrangörer och löpare att bli 

medlemmar i eller åtminstone närma sig Svensk Friidrott. 

Det är bråttom – Snart är vi förbisprungna! 

 

Vi föreslår Förbundsårsmötet besluta 

att uppdra åt förbundsstyrelsen att skyndsamt ta fram en konkret 

handlingsplan, med aktiviteter och ekonomisk analys, enligt förslaget ovan, 

att handlingsplanen skall utvecklas tillsammans med en referensgrupp 

bestående av distrikt, föreningar och arrangörer inom och utom Svensk 

Friidrott, samt 

att handlingsplanen skall redovisas på ordförandekonferensen 2017 och bli en 

del i verksamhetsplanen för 2018-2019. 
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