Stockholm den 160909

Förbundsstyrelsens yttrande på motion nr 2 ”Gällande idrottslyftet och
distriktsutveckling”
Motionärens yrkande
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.

Bakgrund
Det är glädjande att konstatera att distrikten i Region Syd och Förbundsstyrelsen delar så många
strategiskt viktiga synsätt inom området distrikt- och föreningsutveckling. Att samarbete och
koordinering av utvecklingsinsatser är nödvändiga såväl lokalt, regionalt som nationellt, att
föreningsutveckling kräver utbildning och inte minst att distriktens roll behöver tydliggöras- precis som
motionären framhåller. Både region Syd och Förbundsstyrelsen har tagit del av utvärderingar från
flertalet SF och RF som visar att den gamla modellen, med enbart sökbara medel och ekonomiska
tillskott, inte gett de effekter som önskats.
Efter föreningsutvecklingsprojektet, som avslutades december 2015, delar Förbundsstyrelsen däremot
inte motionärens uppfattning om att vi nu står på ruta ett igen.
Vi har tagit nästa steg i utvecklingen bl.a. genom anställning av en föreningsutvecklare, en
utbildningsansvarig och en utvecklingschef. De har uppdraget att strukturera upp våra
utvecklingsprocesser och tillsammans med distrikt och klubbar bygga strategier för samverkan och
gemensam utveckling över hela landet.
Förbundsstyrelsen har i samarbete med utvecklingschefen definierat mätbara parametrar för vårt mål
”Dubbelt så stora, Dubbelt så bra”. Detta är viktigt för att kunna prioritera, samordna, planera och inte
minst kvalitetssäkra verksamhetsutvecklingen. En annan åtgärd som stöder både samverkan,
långsiktighet och motionärernas visionära tänk är den handlingsplan som utvecklingschefen
tillsammans med personalen på förbundet arbetat fram. Redan med erfarenhet av perioden 2016 kan vi
se positiv effekt på samverkan över hela landet genom det arbete föreningsutvecklaren gjort.
Förbundsmötet beslutade i september 2015 att tillstyrka förbundsstyrelsens proposition rörande
idrottslyftsmedel och föreningsutvecklare. Det beslöts då att förbundsstyrelsen framöver fick
förtroendet att nyttja idrottslyftets föreningspott i syfte att nå de av förbundsmötet beslutade målen.
Förbundsstyrelsen delar motionärens syn på att distrikten behöver stärkas och att detta är ett prioriterat
område. Att som motionären föreslår fördela idrottslyftsmedlen ut till distrikten i nuvarande fas av
utveckling tror vi däremot inte är rätt väg att gå. Vi har idag alldeles för ojämn både struktur och
förutsättningar i distrikten för detta. Vi tror vidare att nationell samverkan och erfarenhetsutbyte är
viktigt och med motionärens förslag finns risker för isolering distriktsvis.
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Rekommendation till beslut:
Styrelsen rekommenderar förbundsstämman att avslå motionärernas yrkanden om att distrikten

lokalt får fördela idrottslyftspotten och att ge i uppdrag åt utvecklingschef Hans Brehnfors,
tillsammans med distrikten, arbeta för att stärka distriktens roll samt att konkret öka samverkan
gällande koordinering av idrottslyftsmedel.
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