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Motion till förbundsmötet – Gällande idrottslyftet och distriktsutveckling
Bakgrund
Svensk badminton har de senaste åren antagit olika strategier för att optimera den pott
pengar idrottslyftet ger i syfte att stärka badmintonföreningarna. 2013 övergick förbundet
från att centralt fördela denna pott på ca 1.8-2.0 miljoner kronor till föreningar som söker
för olika sorters utvecklingsprojekt, till att anställa 6 st deltids föreningsutvecklare landet
över. Detta gjordes för att förbundet skulle nå ut i högre grad till den specifika föreningen
som också uttalat behövde närvaro och en lokalt förankrad utvecklingsdialog. Detta kom
fram genom den enkät som gjordes hösten 2012.
Det kunde också konstateras att föregående sätt med att enbart söka medel och få
ekonomiska tillskott inte hade givit de effekter som man önskat. Det kan konstateras bland
flertalet SF och utvärderingar RF gjort.
Detta arbetssätt gynnar föreningar med god administrativ förmåga vilket oftast ger större
föreningar en fördel. Det har också varit svårt att från centralt håll koordinera satsningar då
de inte befinner sig lokalt i regionen och fångar upp de behov som finns. Utöver detta sker
enbart en dialog om ekonomisk medel och finansiering, sällan strategi, kunskapsöverföring
och annat som krävs i en föreningsutvecklingsprocess.
Föreningsutvecklingsprojektet med anställda föreningsutvecklare avslutades sista december
2015. Därefter har förbundet antagit en i stort sett identisk strategi som användes innan
2013 och som redan då konstaterades inte fungera. Nu står vi på ruta 1 igen.
Stärka distriktens roll – Genom föreningsutveckling
Region Syd tror inte på att återta strategin med att anställa föreningsutvecklare igen utifrån
den pott pengar som finns tillgänglig. Däremot behöver vi optimera de medel som finns
tillgängliga och samtidigt uppnå de framgångsfaktorer som krävs för en god
föreningsutveckling. Några av de viktigaste är.
Närvaro av en lokalt förankrad utvecklingsdialog
-Föreningsutveckling sker ingen annanstans än hemma i den specifika
föreningen. Utvecklingsdialogen ska därmed ske så lokalt som möjligt.
Samarbete och koordinering av utvecklingsinsatser är nödvändigt om pengarna
ska nyttjas väl och om det samtidigt ska stärka fler föreningar i samma region.
Föreningsutveckling kräver utbildning
Även utbildning är en oerhört viktig ingrediens och utbildning måste ske nära
föreningarna för att så många som möjligt ska få ta del av kunskapen. Här är
SISU en resurs och det krävs att även badmintonspecifika utbildningar når ner
på lokal nivå.

Distriktens roll
Behöver tydliggöras men framförallt behöver distrikten ett verktyg och
incitament för att driva utvecklingen i sitt distrikt. Detta finns inte idag.
Om Badminton Sweden ska återbyggas måste fler ta ansvar kring att utveckla våra
verksamheter, här borde distrikten ha en självklar roll. Det räcker inte med den/de centralt
anställda utvecklarna/konsulenterna.
Förslag
Region Syd ger härmed förslaget att distrikten får i roll att fördela idrottslyftspotten.
- Via distrikten lokalt besluta hur de ekonomiska medlen bäst nyttjas och koordineras för
önskad utvecklingseffekt i sin geografiska region.
En till två personer utses i varje distrikt som agerar kontakt- och resurs-person i
föreningsutvecklingsfrågorna.
90% av hela föreningspotten på ca 1,8-2,0 miljoner kr ska fördelas till distrikten baserat på
antalet föreningar. Resterande 10% nyttjas centralt för att skapa
utbildning/utvecklingsträffar för ansvariga personer i distrikten.
Förbundet administrerar likt tidigare att pengarna skickas ut och följer upp distriktens arbete
samt sköter kontakten med RF.
Förbundet underlättar och ger bästa förutsättningar för 19 goda utvecklingsmiljöer där
distriktens roll står i centrum, istället för att en central föreningsutvecklare ska hjälpa 230
föreningar och dessutom 19 distrikt. En omöjlig uppgift som inte uppfyller det stöd
föreningarna behöver.
Förslaget träder i kraft 1 jan 2017. Till dess få förbundet i ansvar att tillsammans med
distrikten arbeta fram rutiner och arbetssätt.
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