
	  
	  
	  

Motion	  nr	  8	  
	  
	  
Avsändare:	  Hammarby,	  IF	  Friidrott,	  Huddinge	  AIS,	  IFK	  Lidingö,	  Täby	  IS 
	  
	  
Motion	  ang.	  En	  stark	  och	  engagerad	  förbundsroll	  för	  föreningsutveckling	  
	  
Motionärens	  förslag:	  	  
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.	  
	  
	  
	  
	  
Förbundsstyrelsen	  föreslår:	  
	  
att	  Förbundsårsmötet	  avslår	  motionen.	  
	  
Förbundsstyrelsens	  utlåtande:	  	  
	  
Den	  frågeställning	  som	  motionärerna	  pekar	  på	  att	  det	  ska	  finnas	  många	  väl	  fungerande	  
friidrottsföreningar	  i	  Sverige	  är	  en	  såväl	  angelägen	  som	  prioriterad	  fråga	  inom	  Svensk	  
Friidrott.	  Problemställningarna	  och	  målformuleringarna	  har	  lyfts	  fram	  i	  såväl	  de	  
målsättningar	  som	  tagits	  fram	  på	  årsmötet	  samt	  i	  den	  genomförandeplan	  som	  antagits	  
vid	  ordförandemötet	  i	  Göteborg.	  Nu	  är	  det	  dock	  så	  att	  varken	  de	  tidsmässiga	  eller	  de	  
ekonomiska	  resurserna	  är	  oändliga	  varför	  det	  måste	  ske	  prioriteringar.	  
Det	  arbetssätt	  som	  vi	  har	  enats	  om	  inom	  Svensk	  Friidrott	  är	  att	  vi	  arbetar	  med	  en	  
planeringscykel	  som	  innebär	  att	  årsmötet	  antar	  ett	  antal	  målsättningar	  som	  senare	  ska	  
konkretiseras	  i	  en	  genomförandeplan	  som	  bereds	  först	  av	  varje	  distrikt	  och	  som	  sedan	  
antas	  på	  ordförandekonferensen.	  Denna	  process	  är	  viktig	  av	  främst	  två	  skäl.	  För	  det	  
första	  ökar	  delaktigheten,	  alla	  kan	  vara	  med	  och	  påverka	  vad	  som	  ska	  göras	  och	  i	  vilken	  
ordning	  det	  ska	  göras.	  	  För	  det	  andra	  så	  ökar	  ansvarstagandet,	  vi	  kommer	  överens	  om	  
hur	  mycket	  vi	  mäktar	  med	  att	  göra	  och	  vi	  kommer	  överens	  om	  vem	  som	  ska	  göra	  vad	  
och	  när	  det	  ska	  göras.	  	  
	  
I	  genomförandeplanen	  står	  det	  att	  SFIF	  centralt	  ska	  se	  till	  att	  tonårsmålet	  ska	  diskuteras	  
på	  tränar-‐	  och	  ledarutbildningar	  redan	  i	  år.	  Tränarutbildningarna	  ska	  dessutom	  
utvecklas	  till	  att	  bättre	  förmedla	  kunskaper	  om	  hur	  det	  skapas	  starka	  sociala	  miljöer	  i	  



klubbarna,	  hur	  vi	  ska	  arbeta	  med	  att	  förbättra	  klubbkänslan	  samt	  hur	  vi	  bättre	  tar	  till	  
oss	  äldre	  nybörjare.	  Detta	  ska	  sedan	  genomföras	  2012.	  
Att	  tidigarelägga	  det	  arbete	  som	  vi	  gemensamt	  har	  kommit	  överens	  om	  i	  vår	  
genomförandeplan	  skulle	  öka	  arbetsbördan	  2011	  både	  för	  SFIF	  centralt	  och	  för	  
distrikten	  på	  ett	  sätt	  som	  förbundsstyrelsen	  tycker	  vore	  olyckligt.	  Dessutom	  vill	  
förbundsstyrelsen	  respektera	  det	  beslut	  som	  fattades	  på	  ordförandekonferensen.	  Skulle	  
vi	  ändra	  beslutet	  nu	  skulle	  ordförandekonferensen	  beslutsrätt	  över	  
genomförandeplanen	  naggas	  i	  kanten	  och	  hela	  den	  beslutsprocess	  som	  vi	  har	  beslutat	  
att	  vi	  ska	  arbeta	  efter	  att	  äventyras.	  
	  
När	  det	  gäller	  punkt	  två	  att	  ta	  fram	  lathundar	  och	  moduler	  baserat	  på	  det	  projekt	  som	  
bedrivs	  i	  Stockholm	  i	  Förening	  2020	  avser	  förbundsstyrelsen	  att	  analysera	  när	  projektet	  
är	  slutfört	  den	  31	  mars	  2011.	  Det	  är	  mycket	  möjligt	  att	  erfarenheterna	  från	  Förening	  
2020	  kommer	  att	  vara	  sådana	  att	  SFIF	  centralt	  kommer	  att	  arbeta	  vidare	  i	  den	  riktning	  
som	  motionärerna	  förslår.	  Detta	  avser	  förbundsstyrelsen	  att	  återkomma	  till	  inför	  
arbetet	  med	  genomförandeplanen	  för	  2012	  
Förbundsstyrelsen	  föreslår	  således	  årsmötet	  att	  med	  anledning	  av	  det	  ovan	  anförda	  
besluta	  att	  avslå	  motionen.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


