Motion nr 9 2014
Halmstad Badminton motion angående – Idrottslyftet
Styrelsens yttrande:
Styrelsens förslag till beslut:
Styrelsen föreslår att förbundsstämman att avslå motionen med hänvisning till styrelsens proposition i
ärendet.
Distriktets yttrande
I sakfråga ställer vi oss eniga med Halmstads motion. Kommer att diskuteras på HBF förbundsmöte 3/9.
motion nr. 9 2014 angående – Idrottslyftet

Bakgrund
Staten har i flera år, först Handslaget och senare Idrottslyftet, givit idrottsrörelsen och Svenska
Badmintonförbundet förutsättningar för ett omfattande utvecklingsarbete på föreningsnivå.
Medlen är riktade till särskild viktiga områden:
Föreningsstöd


SF:s föreningsstöd (behålla ungdomar i föreningsverksamhet)



DF:s föreningsstöd (rekrytera barn och ungdomar till föreningsverksamhet)



SISU:s föreningsstöd (Utveckla verksamheten så att idrotten gör som ”Idrotten vill”)



DF:s anläggningsstöd (Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer)

Utvecklingsstöd


SF:s utvecklingsstöd



DF:s utvecklingsstöd



SISU-distriktens utvecklingsstöd

För 2014 tilldelades Svenska Badmintonförbundet centralt 1 208 000;- kr i utvecklingsstöd och
1 943 000;- kr i föreningsstöd.

Tidigare förbundsmöte har beslutat att nästan hela Idrottslyftsbeloppet, totalt 3 151 000;- kr
skulle satsas på ett centralt projekt med föreningsutvecklare. Därmed finns det inga reella
medel kvar till att starta och genomföra lokala föreningsutvecklingsprojekt. Halmstad
Badmintonklubb anser att denna ensidiga prioritering med centralt anställda
föreningsutvecklare måste förändras inför kommande säsonger.
Ett av huvudsyftena med Idrottslyftet är att genomföra föreningsprojekt och då måste
huvuddelen av resurserna användas för detta ändamål.
Att ge utvecklingsstöd till föreningar är bra, men det bör noteras att idrotten redan byggd upp
en egen utbildnings- och utvecklingsorganisation, SISU Idrottsutbildarna, som idag har runt 400
anställda varav ca 300 är utbildnings- och utvecklingskonsulenter. Halmstad Badmintonklubb
anser det icke vara en effektiv användning av utvecklingsmedel/skattemedel att förbundet
bygger upp en egen parallell utvecklingsorganisation utan bör i större utsträckning utnyttja de
befintliga resurser (SISU) som finns för detta ändamål.
Nuläget
Vi är medvetna om att Svensk Badminton trots tillgången på stora utvecklingsresurser har
många olösta utmaningar. Av dessa kan nämnas
-

Vikande medlemssiffror

-

Vikande antal föreningar

-

Fortsatt vikande internationell nivå

-

Den geografiska spridningen på elitserien

Vår uppfattning är att utveckling och tillväxt skapas lokalt i de enskilda föreningarna utifrån
varje förenings unika situation. För detta behövs, helt enligt Idrottslyftet intention, reella
utvecklingsmedel för lokal utveckling.
I detta sammanhang skulle det vara en angelägen uppgift att förbundet bland annat satsade lite
av sina förbundsutvecklingsmedel från Idrottslyftet på att försöka ta tillvara och sprida
erfarenheterna från de många goda lokala utvecklingsprojekt som redan genomförts och
redovisats inom badmintonförbundet.

Förslag.
Med utgångspunkt från ovanstående föreslår Halmstad Badmintonklubb att högst 1/3 av
förbundet disponibla Idrottslyftsmedel får användas för personalkostnader och därmed att
minst 2/3 av medlen skall disponeras av föreningarna för lokala utvecklingsprojekt.

Halmstad Badmintonklubb
Jörgen Peters
ordförande

