Svenska Badmintonförbundet
Idrottens Hus
114 73 STOCKHOLM

Motion till förbundsmötet 2015 – Idrottslyftet
Bakgrund
Halmstad Badmintonklubb återkommer med motion till förbundsmötet rörande förbundets
hantering av Idrottslyftsmedlen från staten/RF. Staten har under många år tilldelat
idrottsrörelsens föreningar ett utvecklingsstöd. Satsningen startade under arbetsnamnet
”Handslaget” och övergick sedan till ”Idrottslyftet”.
Syftet med statens utvecklingsstöd har varierat något under tid men har i princip haft samma
fördelningsprinciper och syfte som i dag:
Föreningsstöd


SF:s föreningsstöd – ett utvecklingsstöd för att behålla ungdomar i
föreningsverksamheten



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

För 2015 tilldelades Svenska Badmintonförbundet 1 130 000;- kr. i centralt utvecklingsstöd
och 1 861 000;- kr i föreningsutvecklingsstöd. Föreningsutvecklingsstödet kan enbart sökas
av förening via en särskild applikation på KlubbenOnLine.
Tidigare förbundsmöten har beslutat att nästan hela förbundets Idrottslyftspott – för 2015
2 991 000;- kr ska disponeras för en central satsning på föreningsutvecklar, både det centrala
utvecklingsstödet och föreningsutvecklingsstödet. Därmed finns i stort inga
utvecklingsresurser för badmintonföreningar att söka till lokala föreningsutvecklingsprojekt.
Halmstad Badmintonklubb anser fortfarande att en sådan prioritering icke är rimlig och icke
fungerar samtidigt som att den icke ligger i linje med statens syfte med satsningen. Ska vi i
badmintonsporten uppnå våra mål att öka medlemsantal och antalet föreningar måste

utvecklingsarbetet ta sin utgångspunkt i den lokala verksamheten. Tidigare utvärderingar har
tydligt visat på detta och samtidigt har en omfattande kritik riktats mod idrottsrörelsen att
stora delar av Idrottslyftet har använts till ”upprustning” av specialförbundets centrala
verksamhet och centrala personalkostnader.
Badmintonförbundets satsning på föreningsutvecklare – nuläget
Förbundets föreningsutvecklare har nu under nästan två arbetet med att ändra på förebundets
vikande medlems – och föreningsantal, att rapportera utbildningsaktiviteter etc, och vissa
förbättringar kan registreras men till vilken kostnad?
Halmstad Badmintonklubb har i princip inget emot en satsning på föreningsutvecklare men vi
ska vara medvetna om att det tar tid och kostar stora belopp att få ett lämpligt antalt
föreningsutvecklare på platts.
Inom idrotten finns redan en utbildnings- och utvecklingsorganisation, SISU Idrottsutbildarna.
Som i dag har runt 400 anställda varav ca. 300 är utbildnings- och utvecklingskonsulenten.
Inkörningstiden och kompetensutvecklingen av egna föreningsutvecklare är lång och kostsam.
Vid flera tillfällen där Halmstad Badmintonklubb mött förbundets egna föreningsutvecklare
har även deltagit SISU konsulent och/eller ytterligare en förbundsutvecklare. Detta är icke en
effektiv och rationell användning av idrottens resurser.
En utvärdering av förbundsstyrelsens satsning utlovades på senaste förbundsmötet. Vilka
resultat visar denna utvärdering?
Förslag
Med utgångspunkt från ovanstående föreslår Halmstad Badmintonklubb att förbundet endast
för disponera det centrala utvecklingsstödet av Idrottslyftet – 2015 1 130 000;- kr till egen
satsning på personal med kringkostnader och att föreningarnas utvecklingsstöd – 2015
1 861 000;- kr endast får sökas och disponeras av föreningarna efter ansökan via
KlubbenOnLine.
Denna princip ska tillämpas fom 2016.
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