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Motion till Svenska Friidrottsförbundets Förbundsårsmöte 2017 
 

 
Friidrott - Din Idrott För Livet  
 
 
 

Bakgrund 
 
Svensk Friidrott har beslutat om en Verksamhetsinriktning som handlar om att bli 'Fler och 
Bättre' och att friidrott ska bli 'Din Idrott För Livet'.  Delmål och arbetsplaner diskuteras och 
tydliggörs i den rullande planeringsprocessen.  
 
Friidrott bedrivs runt om i landet, förhoppningsvis på varje större ort, där vi organiserar oss i 
föreningar. Det är i föreningarna den stora utvecklingen förväntas ske. 
 
Förnyelsekraften i ledningsarbetet för föreningarna är avgörande för att förverkliga inriktningen och 

för att skapa aktiva och levande föreningar. Dvs föreningar som attraherar tonåringar, ledare, 

resurser och allt  annat som krävs för att friidrotten på våra hemorter ska bli 'din idrott för 
livet'.  
 
  

Föreningarna - kärnan i vår organisation 
 
Det är i föreningarna, på den lokala orten, som vi ska engagera många kunniga ledare, bra 
tränare, utveckla talanger, ta hand om allt löp- och träningsintresse, engagera sponsorer, få 
kommunerna att investera i anläggningar och skapa resurser på annat sätt. Bara för att nämna 
något av det som ska hända.       

 
Föreningarnas ledningsarbete ska stimulera, planera och genomföra utvecklingen, en central 
roll i vår infrastruktur.  Föreningarnas styrelser är de som är formellt ansvariga.  
 
 

Behov 
 
Det finns ett stort behov av att föreningarnas ledningar orkar och lyckas. Om dom inte orkar 
eller av andra skäl inte lyckas riskerar ambitionen i Verksamhetsinriktningen att stanna på 
papperet.  
  
Effekten av de program och stöd som tas fram centralt beror av hur väl Förbundets sätt att 
arbeta stämmer med förutsättningarna i föreningarna. Det finns olika typer av föreningar men 
också generella behov av att stärka, modernisera och digitalisera våra föreningsformer, göra 
vår verksamhet  mer attraktiv, hitta nya sätt att finansiera, utveckla vår 'governance-struktur', 
utveckla våra ledare etc, saker som inte varje förening för sig kan förväntas lösa. 



 
Det finns ett behov av en tät dialog och ett tätt samarbete mellan Förbundet och föreningarna, 
utgående från föreningarnas situation, om Svensk Friidrott ska  lyckas förvekliga ambitionerna 
i Verksamhetsinriktningen.  
 

 
Vi yrkar  
 
att Årsmötet uppdrar till Svenska Friidrottsförbundets styrelse  att senast till nästa årsmöte 
föreslå och komma igång med en Föreningskommitté. 
 
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'.    
 
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. 
 
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.   
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