Rapport från tre möten med RF under hösten 2014

9/10 Introduktionsdag för nya ordföranden och ledamöter

Detta möte var till för att vi skulle få en inblick i hur idrottsrörelsen är
organiserad. Vi var ett femtiotal personer, över hälften från SISU, tror jag, resten
från olika förbund. Karin, RF:s ordförande, hälsade oss välkomna. Hon sade att
det är ett stort tapp av tonåringar i många förbund. Arbetsunderlaget till det
strategiarbete som RF arbetar med nämnde hon och vikten av att alla läser, tar
till sig och applicerar till det egna förbundet.
Karin sa att en ledare måste lyssna på rörelsen men ändå våga leda.
Pia Zetterström, ordf. i SISU, pratade om vikten av att vi alla utnyttjar de
resurser SISU kan erbjuda.
Christer Pallin, RF:s chefsjurist, gick igenom hela ledet från en utövare av någon
idrott via, förening, distrikt, förbund, RF.
Han sa att det finns 70 förbund i RF. Fotboll är störst och Bob & Rodel minst.
20.000 föreningar, 3 miljoner medlemmar.
37 av förbunden tillhör också SOK.
Vi har 21 distrikt. Om alla ideella skulle avlönas skulle det kosta 30 miljarder kr.
RF prioriterar 4 områden
1 Förutsättningar för föreningslivet. Myndighetsomvärdering, värdeglidning av
politiska beslut.
2 Finansiering. Bidraget från staten har legat still i många år, man har fått ett
löfte om en höjning på 275 milj. men har äskat 300 milj. (Då, på mötet hade
den nya regeringen ännu inte presenterat sin budget men nu vet vi att det inte
blev någon höjning alls.)
3 Tillgång till idrottsytor och lokaler.
4 Internationella arrangemang.

13/10 SF-dialog i Göteborg
Vi informerades om att idrotten nu ligger under kulturutskottet istället för som
tidigare socialdepartementet.
Vi pratade om utslagning, våld och de problem som vissa förbund har med
matchfixing, huliganer, doping m.m.
Varpaförbundet inbjöd andra intresserade små förbund till samarbete.

7-9/11 Riksidrottsforum i Gävle
Forumet i Gävle gick ut på att tillsammans arbeta igenom vad Idrotten Vill och
vilka utmaningar vi står inför i framtiden.
RF hade tagit fram ett arbetsunderlag ”En idrottsrörelse redo för framtiden” med
fyra huvudfrågor.
1 Föreningssidan utmanas
2 Vår värdegrund-att leva som vi lär
3 Idrottsrörelsen gör Sverige starkare
4 Hälsotrenden ger oss möjligheter
Resultatet efter gruppdiskussioner blev:
1
Idrottsrörelsen ska hantera logikkrockar genom att:
Tydliggöra, medvetandegöra och kommunicera vår idé, identitet,
varumärke och särart.
Tydliggöra våra olika associationsformer, bodela, det ideella från
det marknadslogiska.
2
Efter våra diskussioner om ”Vår värdegrund-att leva som vi lär” blev resultatet:
Idrottsrörelsens värdegrund håller.
-Värdegrundsarbetet inom rörelsen behöver förstärkas och tydliggöras för att vi
ska leva som vi lär.
-Genom att leva som vi lär stärker vi också idrottsrörelsens varumärke och
idrottsrörelsens attraktionskraft.
-Vi ska ta ansvar och agera när vi bryter mot värdegrunden…

3
”Idrottsrörelsen gör Sverige starkare”
Vi ska stärka idrottsrörelsens position som
samhällsaktör genom att:
Möjliggöra för fler att vara med – oavsett ekonomiska möjligheter,
familjesituation, bakgrund m.m.
Öppna upp för fler – genom en mer flexibel verksamhet
Förenkla…allt!

Hälsotrenden ger oss möjligheter
Idrottsrörelsen ska vara en attraktivare arena för fler som
vill må bättre genom att träna och tävla under hela livet
-Flexibilitet i och utveckling av verksamheten
-Nå fler som vill träna och tävla tillsammans

Grupperna fick också sätta poäng på hur viktiga man tyckte de olika områdena
var, så här blev resultatet.
1 Föreningssidan utmanas
2 Vår värdegrund-att leva som vi lär
3 Idrottsrörelsen gör Sverige starkare
4 Hälsotrenden ger oss möjligheter
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Tänkande på hög nivå som också gäller i SGVF men samtidigt har vi andra mer
jordnära problem att ägna oss åt just nu.
Detta är en något förkortad version av den artikel som kommer i tidningen.
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