
 

 

 

Motion nr 7 
 
Avsändare:  Hallands FIF 
 
Styrelsens yttrande över motion angående införande av utvecklingsbidrag 
 
 

Motionärernas förslag: 
 
Att det inrättas någon form av utvecklingsbidrag till förmån för moderföreningar vars aktiva 
byter till en större förening med god ekonomi som kan erbjuda bättre förmåner som t ex 
träningsläger och bättre utbildade tränare.   
 

 
Förbundsstyrelsen föreslår: 
 
att Förbundsårsmötet avslår motionen 
 
Förbundsstyrelsens utlåtande:  
 
En övergång från en förening till en annan medför inte någon ekonomisk vinning för den 
mottagande klubben. Elitverksamhet inom friidrotten är som regel en ekonomisk belastning för 
föreningarna och det krävs därför intäkter från annat håll för att klara av kostnader förenade 
med elitverksamhet. I detta avseende skiljer sig friidrottens ekonomiska struktur väsentligt från 
de stora lagsporterna där intäkterna som regel är direkt kopplade till spelarnas och det 
aktuella lagets sportsliga prestationer. Därtill kommer att det finns en internationell marknad för 
elitaktiva lagidrottare vilket inte är fallet inom friidrotten.  
 
Som motionären själv påpekar har några av de mest välbeställda friidrottsföreningarna i 
Sverige under en längre tid haft goda intäkter från långloppsarrangemang. Det är således 
arrangemangen, och inte de elitaktiva, som genererar intäkter till dessa föreningar. Att dessa 
intäkter räcker till för att ge goda utvecklingsmöjligheter till fler aktiva än de som föreningens 
egen barn- och ungdomsverksamhet genererar måste betraktas som positivt för svensk friidrott. 
Hur dessa intäkter ser ut på längre sikt vet vi dock inget om.  
 
Mot bakgrund av vad som ovan sagts dels om den väsensskilda ekonomiska strukturen, dels 
om avsaknaden av samband mellan den aktives prestation och framtida intäkter är ett 
utvecklingsbidrag utformat efter förebild från de stora lagsporterna inte applicerbart på 
friidrottens verksamhet.  
 
Förbundsstyrelsen har emellertid förhoppning om att ingen övertagande förening lägger hinder 
i vägen för att en aktiv bidrar till att marknadsföra och på olika sätt verka som förebild för de 
yngre aktiva i sin moderföreningen.   
 


