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13.1 RF:s Verksamhetsinriktning 2010-11
Förslag:
RS föreslår
att

RF-stämman antar förslaget till verksamhetsinriktning för 2010 - 2011.

Verksamhetsinriktning för Riksidrottsförbundet
2010-2011
Vem beslutar om verksamhetsinriktningen
Riksidrottsförbundets RF är en ideell förening som består av specialidrottsförbund
(SF) med anslutna föreningar. SF får organisera sin regionala verksamhet i
specialidrottsdistriksförbund (SDF). RF har för sin regionala verksamhet
distriktsidrottsförbund (DF).
För att riksidrottsstyrelsen (RS) ska kunna leda och styra verksamheten mellan RFstämmorna, som hålls vartannat år, fattar stämman beslut om en tvåårig
verksamhetsinriktning med ekonomisk plan. RF:s verksamhet utgår från RF:s stadgar
och idrottsrörelsens idéprogram Idrotten vill.
Idrottsrörelsens verksamhetsidé
Idrott är
fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.
Idrott består av
träning och lek, tävling och uppvisning.
Idrotten ger
fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.
Vi organiserar vår idrott
i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig
folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.
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Vi delar in vår idrott
efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med
tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar 13-20 år. Med
vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år.
I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen
möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är
en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.
I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott.
I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat
vägledande. I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om
prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre.
Vi är en samlad idrottsrörelse
som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla förbund,
föreningar, såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska idrottens goda cirkel och
dess goda effekter. Den goda cirkeln innebär att bredd och elit ger varandra livskraft
och utveckling. Inom idrottsrörelsen respekterar alla förbund och föreningar, såväl elit
som bredd, varandras roller och verksamhetsvillkor.
Idrotten följer
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barns rättigheter
(Barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning.
Idrottens vision
•

Världens bästa idrott
Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt
utvecklas och förbättras till både form och innehåll. Det bygger på en
självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar
samt en utbildningsverksamhet i världsklass.

Idrottens värdegrund
•

Glädje och gemenskap
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och
utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

•

Demokrati och delaktighet
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde.
Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta
ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och
oavsett bakgrund.

•

Allas rätt att vara med
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina
förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion,
ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får
vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.
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•

Rent spel
Rent spel är en känsla för ärlighet och fair play, en förutsättning för tävlande
på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser
och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi,
mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

Idrottsrörelsens organisation och uppbyggnad
•

Idrottsrörelsen binds samman av medlemskapet:
– Individen är medlem i idrottsföreningen.
– Idrottsföreningen är medlem i specialidrottsförbundet (SF)
– Specialidrottsförbundet är medlem i Riksidrottsförbundet (RF)

•

Idrottsföreningarna är självständiga organisationer som tillsammans
utgör SF.

•

SF, som är självständiga organisationer, ansvarar för och ”äger” sin
idrott. Men SF är också en del av helheten och har därmed även ansvar
för de gemensamt fattade besluten. SF får organisera sin regionala
verksamhet i specialidrottsdistriktsförbund (SDF).

•

RF:s roll är att vara stödorganisation för idrottsrörelsen. RF har för sin
regionala verksamhet distriktsidrottsförbund (DF)

•

RF har genom lag (1995:361) och förordning (1999:1117) en
myndighetsuppgift att pröva frågor om statsbidrag. Riksidrottsstyrelsen
(RS) är mellan RF-stämmorna RF:s verkställande organ.

•

För att RS ska kunna leda och styra verksamheten mellan RFstämmorna, som hålls vartannat år, fattar stämman beslut om en tvåårig
verksamhetsinriktning med ekonomisk plan.

RF:s uppgift som beskrivs nedan, utgår från RF:s stadgar och idrottsrörelsens
verksamhetsidé.
Riksidrottsförbundets uppgift
RF är den svenska idrottsrörelsens samlande organisation med RF:s stämma som
högsta beslutande organ. Idrottsrörelsen i Sverige är fri och självständig och bedriver
bred verksamhet byggd på ideellt engagemang. RF har till uppgift att handha för
idrottsrörelsen gemensamma angelägenheter, såväl nationellt som internationellt. DF
ska enligt RF:s stadgar handha idrottsrörelsens gemensamma angelägenheter inom sitt
distrikt och arbeta enligt RF-stämmans och RS beslut.
RF ska:
•

Företräda idrottsrörelsen gentemot myndigheter, politiker och samhälle

•

Ge service och stöd till medlemsorganisationerna

•

Fördela statens anslag till idrottsrörelsen

•

Stimulera den idrottsliga utvecklingen och kunskapsutvecklingen i
medlemsförbunden
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•

Samordna arbetet kring idrottsrörelsens sociala och etiska frågor

•

Leda och koordinera arbetet för en dopingfri idrott

•

Samordna idrottsrörelsens internationella arbete

•

Verka för att bevara det idrottshistoriska arvet

Fokus 2010-2011
Under 2010-2011 skall RF:s arbete fokusera på nedanstående områden. Utifrån dessa
områden fastställer riksidrottsstyrelsen årliga verksamhetsplaner för arbetet.
RF ska arbeta för:
Kraftsamling av det centrala stödet
•

Verka för ett närmande mellan idrottsorganisationerna RF och SOK samt
Sveriges Paralympiska Kommitté med sikte på en idrottslig kraftsamling via
en gemensam central stödorganisation

•

Etablera och genomföra en samlad elitsatsning i enlighet med huvudlinjerna i
”En samlad elitsatsning – steg 2”

•

Tydliggöra hur DF både organisatoriskt (bl.a. geografisk indelning) och
verksamhetsmässigt ska knytas närmare RF som dess regionala stödorgan för
SF:s regionala och lokala verksamhet

Stärka idrottens värdegrund
•

Synliggöra och intensifiera arbetet med idrottens gemensamma värdebegrepp:
glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med och
rent spel.

•

I samverkan med SISU Idrottsutbildarna stödja SF och DF i deras arbete med
värdegrundsfrågor med fokus på Barnkonventionen och barnrättsfrågor

•

Stödja SF/DF i arbetet med organisationsutveckling fokuserat på demokrati
och föreningskunskap

•

Skapa goda förutsättningar för ungdomars delaktighet på alla nivåer

•

I samverkan med SISU Idrottsutbildarna utveckla och utbilda ledare i deras
arbete med värdegrundsfrågor

Effektiv administration och goda långsiktiga ekonomiska förutsättningar för
förbund och föreningar
•

Arbeta för att säkerställa ett långsiktigt offentligt stöd till idrotten från såväl
stat som landsting och kommuner

•

Verka för ökad självständighet avseende vad och hur de samhällsfinansierade
resurserna skall användas

•

Skapa bättre förutsättningar för RF, SF och IF att generera mer kommersiella
intäkter
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•

Verka för tydligare regler som förenklar föreningarnas administrativa arbete
och förbättrar möjligheterna till en korrekt skött ekonomi.

•

Utveckla IdrottOnline till ett administrativt och kommunikativt stöd för SF,
DF och IF

Långsiktig tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer och engagemang i
miljöfrågor
•

Säkra idrotternas tillgång till luft, mark och vatten för sin idrottsliga
verksamhet

•

I samverkan med Sveriges kommuner och landsting (SKL) stödja SF:s/DF:s
arbete och kompetensutveckling inom anläggnings- och idrottsmiljöområdet.

•

Stimulera till nytänkande i skapande, användning, och utveckling av lokaler
och ytor för idrottslig verksamhet.

•

Utveckla idrottsrörelsens kunskap och engagemang i miljö- och klimatfrågor i
linje med idrottens klimatpolicy.

För att uppnå goda resultat inom de fokuserade områdena måste RF 2010-2011
verka för att:
•

Tydlig- och synliggöra svensk idrotts identitet och profil genom att utveckla
ett gemensamt samlingsbegrepp, Svensk Idrott, att användas i de sammanhang
hela idrottsrörelsen uttalar sig eller agerar gemensamt

•

vara attraktiv och ha en stark position i samhället

•

jämställdhet och mångfald genomsyrar all verksamhet

•

intensifiera påverkansarbetet och omvärldsbevakningen samt stimulera till
forskning

•

utveckla den egna anläggningen Bosön.

…./..
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