Proposition nr 2
Idrottslyftet och föreningsutvecklarna

Bakgrund
Badminton Sweden arbetar sedan i början av 2013 systematiskt med att rikta verksamheten mot
de mål som gemensamt beslutades om på årsmötet 2013 -att fördubbla verksamheten på alla
områden till säsongen 2017/2018 för att med dessa förutsättningar nå internationella framgångar
några år senare. Efter förbundsmötet 2013 anställdes därför sex föreningsutvecklare på olika
procentgrader som ett led i detta arbete.
Uppdraget för föreningsutvecklarna under 2013 var att genomföra en kartläggning och
behovsanalys hos samtliga föreningar och dokumentera utvecklingsplanerna. Uppdraget bestod
även i att informera föreningarna om SF- stödet samt att introducera och skapa samarbeten med
SISU i regionen.
I december 2013 gjorde föreningsutvecklare, delar av styrelsen samt kansliet utifrån
kartläggningen en SWOT-analys där det framkom att behoven var likartade i samtliga
föreningar. Det ledde till fortsatt arbete under 2014-2015 med fokus på 3 områden:

 Utbildning
Utbildning inom flera olika områden är ett akut eftersatt område i svensk badminton
där vi också fortsatt behöver sätta in åtgärder. Det handlar om alltifrån traditionella
tränarutbildningar till Idrottonlineutbildningar samt samverkansträffar för tränare
och inspiration och utbildning för våra organisationsledare. Det handlar också till
stor del om att samverkan med SISU inte är optimal bland våra föreningar.

 Ledarrekrytering
Ledarrekrytering ansågs av föreningarna i alla SWOT-analyser vara en springande
punkt.

 Samverkan över förenings- och distriktsgränser.
Samverkan mellan föreningar och distrikt är också i princip genomgående bland
samtligas SWOT-analyser. Föreningarna och distrikten vill samverka man har av
olika anledningar ej lyckats fullt ut. Här har vi en otrolig kraft i
föreningsutvecklarna som kan bygga broar och hjälpa till att skapa samarbeten i
form av läger, träningar, rekryteringsarbete och mycket mer.

Vad har då hänt?

Flera ledarprojekt har dragit igång med syfte och mål att öka antalet ledare i regionen- bara
i Blekinge har över 100 nya ledare utbildats. Tränarnätverk har startats med syfte och mål
att öka samverkan mellan föreningar och distrikt och ett stort revideringsarbete av
utbildningsmaterial och utbildningsstegar har startat och i princip slutförts- allt med enorm
hjälp av flera föreningsutvecklare.
Regionsläger samt distriktsläger har skett på flera orter, utbildningshelger, regionala
konferenser mm.
Genom föreningsutvecklarna har även ekonomiska satsningar skett på lokala
utvecklingsprojekt.
En viktig del är det utökade samarbetet med SISU, både lokalt men också på riksnivå .SISU riks
ser mycket positivt på satsningarna Badminton Sweden gör och gjort med föreningsutvecklare,
då samtliga aktiviteter och föreningsbesök görs i samråd eller tillsammans med SISU lokalt.
SISU lokalt välkomnar också samarbetet då de får stöttning i att ”komma in” i föreningar som
tidigare varit svåra att få kontakt med.
Samtliga delar som föreningsutvecklarna nu startat upp är långsiktiga strategier för att bredda
basen i vår verksamhet, dvs öka antalet utbildningar, rekrytera fler ledare, utbilda
organisationsledare samt öka antalet medlemmar.

Riktlinjer för idrottslyftet 2016-2019
Riksidrottsstyrelsen utkom i juni 2015 med ett dokument rörande de nya riktlinjerna för
idrottslyftet fr.o.m 1 januari 2016. Idrottslyftet (2007-) och dess föregångare Handslaget (20042007) har varit i stort sett likadant utformade under årens lopp. Vissa förändringar har gjorts
avseende målen med satsningarna där ambitionen varit att uppnå större effekt för den samlade
idrottsrörelsen. Det står att läsa i dokumentet att ” Utvärderingar har genom åren visat att
Idrottslyftet skulle kunna ge ett större avtryck med annan styrning”.
Målet är ”att samtliga SF, utifrån sina unika behov, vid programperiodens slut har utvecklat sin
verksamhet för barn och unga mellan 7-25 år. Det står vidare att läsa att det är ” fullt möjligt för
SF att förändra sitt utvecklingsarbete tidigare, som ett resultat av sin analys och utvärdering….
inget som hindrar SF att så snart man är redo vrida om sin verksamhet.”

Förbundsstyrelsen anser att Badminton Sweden ligger i framkant med det arbete som hittills
utförts med hjälp av bl.a föreningsutvecklarna. Ett arbete som ligger helt i linje med RS

intentioner. Kartläggningen är gjord, analysen och genomgången klar och vi har redan påbörjat
olika insatser för att nå våra mål.
Föreningsutvecklingsarbetet är grunden och det enskilt viktigaste svensk badminton har.
Utan väl fungerande föreningar har vi ingen svensk badminton överhuvudtaget. Denna
satsning och fokusområde är oerhört viktigt.

Förslag till beslut:
Styrelsen föreslår att förbundsmötet fastställer att förbundsstyrelsen from 2016-01-01 får
förtroendet att framöver nyttja samtliga medel från Idrottslyftets föreningspott i syfte att nå de av
förbundsmötet beslutade målen.
Pengarna skall nyttjas enligt RFs riktlinjer.

