
Motion nr 5  

Avsändare: Södermanlands samt Västerbottens Friidrottsförbund 

Styrelsens yttrande över motionen Avgift på centralt sanktionerade långlopp/motionslopp 

Motionärernas förslag: 

Att en avgift på 5 kronor per anmäld löpare tas ut av SFIF på alla centralt sanktionerade 

långlopp/motionslopp 

Förbundsstyrelsen föreslår: 

Att avslå motionen 

Förbundsstyrelsen ser med viss förvåning att frågan om sanktionsavgifter återigen förs upp på 

dagordningen. Det var bara några år sedan en stor majoritet beslutade att ta bort de 

individrelaterade sanktionsavgifterna. Detta efter en lång rad utredningar som bland annat 

tydligt slog fast att de resurser som skapas ute i föreningar gör bäst nytta i föreningsarbetet. Att 

centralt beskatta de kreativa är ingen bra idé och innebär bara en omfördelning av friidrottens 

totala intäkter. Utgångspunkten bör istället vara att lära av de kreativa för att på så sätt öka 

förbundets totala intäkter. 

Motionärerna har rätt såtillvida att distrikten har fått vidkännas vissa nedskärningar. Det har 

också annan verksamhet inom förbundskontoret fått göra bl.a. har två personer sagts upp från 

sina tjänster. Bakgrunden till detta är som de flesta vet i huvudsak minskade sponsorsintäkter. 

Nu arbetas för högtryck enligt två spår dels att öka våra intäkter och att anpassa förbundets 

kostnadsnivå. Om vi inte ställer om till medlemsrapportering och LOK-stöds rapportering via 

idrott online kommer vi att tappa ytterligare intäkter i framtiden, häri ligger svensk friidrotts 

verkliga utmaning 

Det tidigare beslutet att slopa den gamla modellen av sanktionsavgifter har varit bra för 

föreningsutvecklingen. Starka välmående föreningar är grunden för svensk friidrotts framtid. De 

resurser som på det sättet stannar kvar i föreningarna kan mycket väl på lokal nivå användas 

för att stärka distriktens verksamhet om föreningarna finner att det är angeläget. 

Genom att ta ut en sanktionsavgift riskerar man att minska arrangörernas konkurrenskraft. För 

många mindre arrangörer med mycket små marginaler kan en beskattning på 5 kronor per 

deltagare få mycket negativa konsekvenser.  

Förbundsstyrelsen anser inte att vi återigen skall ge oss in i en omfördelningskarusell som inte 

tillför nya resurser till svensk friidrott. Låt oss istället gemensamt arbeta för att lära av varandra 

för att på så sätt öka den totala mängden pengar in i svensk friidrott. Aldrig tidigare har vi 

haft så goda förutsättningar att öka våra intäkter, antalet motionärer som vill delta i aktiviteter 

bara ökar. Dessutom kan vi komplettera traditionella arenatävlingar med tävlingar utanför 

arenorna, här är det bara vår egen förmåga som är begränsningen. 



 

 


