Idrottsnätverk – kriterier, regelverk och stöd

Inledning
För att idrottsrörelsen ska utvecklas och vara relevant krävs inte bara internt
utvecklingsarbete utan också att den är öppen för idrotter som inte finns inom rörelsen
idag. Det gäller nya idrotter men även föreningsidrott som funnits länge och som finns
utanför RF. Idrottsrörelsens utveckling i linje med Strategi 2025 är helt beroende av SF:s
vilja att ta gemensamt ansvar för en öppen idrottsrörelse.
Öppenhet är också en samhällspolitisk fråga. Idrottsrörelsen är självständig gentemot stat
och kommun, men samtidigt möjliggörs verksamheten till stor del genom bidrag från stat,
kommun och regioner. Om rörelsen vill behålla, och i framtiden öka det samhälleliga
stödet, behöver den vara lyhörd för hur den uppfattas. Det är en fråga om trovärdighet
och legitimitet vilket till stor del handlar om en strävan efter öppenhet och inkludering av
idrotter. En sluten rörelse som är sig själv nog och exkluderar idrotter kommer inte att
vara relevant i framtiden.
Denna översyn av införandet av ett Idrottsnätverk lägger fram förslag kring kriterier,
regelverk och stöd. Ambitionen med Idrottsnätverket är att på bästa sätt förbereda, stötta
och hjälpa idrotter som har som mål att bli en del av idrottsrörelsen, antingen som egna
förbund eller genom att gå samman med andra förbund.

Beskrivning av uppdraget
Denna rapport avser att ta fram ett förslag på hur ett Idrottsnätverk för idrotter, som har
som ambition att inkluderas i idrottsrörelsen och som bedöms ha förutsättningar för det,
skulle kunna se ut.
På Riksidrottsmötet 2017 lade Riksidrottsstyrelsen (RS) och Förbundsstyrelsen (FS) en
proposition till RF-stämman respektive SISU-stämman, om att få göra en grundlig
genomlysning av kriterier och medlemskap. RF-stämman och SISU-stämman beslutade:
”att uppdra till RS och FS att göra en översyn av kriterier, villkor och
anslutningsformer till RF och SISU, och till RF-stämman respektive SISUstämman 2019 framlägga förslag till nya regler att tillämpas vid denna
stämma.”
På Riksidrottsmötet 2019 lade RS och FS fram en proposition om kriterier, villkor och
anslutningsformer gällande medlemskap i RF och SISU. I propositionen ingick även ett
förslag om att inrätta ett Idrottsnätverk.
Denna rapport beskriver ramarna för Idrottsnätverket utifrån följande områden:
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-

Syfte med Idrottsnätverket
Kriterier för att ingå i nätverket
In- och utträde i nätverket
Stöd för dem som ingår i nätverket

Syfte Idrottsnätverk
För att uppnå en öppen idrottsrörelse och samtidigt skapa starka förbund beslutade RFstämman 2019, i enlighet med Riksidrottsstyrelsens förslag, att inrätta ett Idrottsnätverk.
Genom ett Idrottsnätverk kan RF upprätta en formell kontakt med idrotter som inte är
medlemmar och därmed lyssna av behov, stötta med kunskapshöjande insatser samt
utbyta information och erfarenheter. Det förbättrar även RF:s kunskap om omvärlden
och vilka trender som finns utanför idrottsrörelsen.
Nätverket ska också fungera som en bra kontaktyta där idrotter kan lära av varandra och
få stöd och hjälp av RF för att öka förutsättningarna för idrotterna att bli en del av
idrottsrörelsen, antingen som egna förbund eller genom samgående med andra förbund.
Förväntningarna på de idrotter som tillhör nätverket är att de både vill och bedöms kunna
bli en del av idrottsrörelsen i framtiden.
Syftet med Idrottsnätverket är:
•

Att skapa kontaktytor, relationer och ökade förutsättningar för idrotter att bli en
del av idrottsrörelsen, antingen i eget förbund eller genom att gå samman med
andra förbund.

•

Att stödja i kunskap kring föreningsformen.

•

Att omvärldsbevaka, lyssna och lära av varandra samt för RF att lära av
föreningsidrotten som finns utanför idrottsrörelsen.

Kriterier
Idrottsnätverket är tänkt att vara ett forum som är just ett nätverk och inte en
anslutningsform. Bedömningen av idrotter som vill ingå i nätverket bör därför vara
generös med inställningen att hellre inkludera än exkludera. Med det som utgångspunkt
behöver det ändå finnas ett antal kriterier för att tillhöra Idrottsnätverket.
Kriterier för att tillhöra Idrottsnätverket:
-

Idrotten ska bedriva och administrera idrott eller idrottsliknande verksamhet.
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-

Idrotten ska vara samordnad i ett förbund som är en ideell förening eller vara ett
samordnat nätverk1 för ideella föreningar som utövar idrotten.
Idrottens verksamhet ska stå i samklang med av RF-stämman beslutad
verksamhetsidé, vision och värdegrund enligt 1 kap. RF:s stadgar.

Kriterierna utgår från dem för medlemskap i RF men är något mer flexibelt formulerade i
vissa delar. Tanken är att nätverket ska vara öppet, inkluderande och ha relativt låga
trösklar. Exempelvis ska inte idrotter som ännu inte är organiserade i förbund, men ändå
har någon form av samordning, inte nödvändigtvis behöva bilda ett förbund för att ingå i
nätverket och på sikt även i idrottsrörelsen. Inte heller ska bedömningen av vad som är
idrott och inte, enligt idrottsrörelsens definition, vara lika rigid som vid en ansökan om
medlemskap i RF.

In- och utträde
Inträde
Idrotter som uppfyller kriterierna har möjlighet att ansöka om att få tillhöra
Idrottsnätverket. Ansökan skickas till RF som bereder den och beslut fattas av RF:s
generalsekreterare. Viktigt att påpeka är att RF också ska vara aktiv i att informera om
nätverket samt bjuda in idrotter som ligger utanför idrottsrörelsen.

Ansökan
-

-

1

För idrotter som är organiserade i förbund ska ansökan innehålla förbundets
stadgar och verksamhetsberättelse.
För idrotter som är samordnade på annat sätt än i ett förbund ska ansökan
innehålla en beskrivning av idrotten, idrottens struktur och verksamhet samt vem
eller vilka som samordnar och företräder idrotten.
Idrotten ska motivera varför man vill bli en del av idrottsrörelsen och på vilket
sätt de ser sig kunna bli en del av idrottsrörelsen, exempelvis som eget förbund,
genom samgående eller som gren i ett förbund.

Idrotter som inte är organiserade i ett förbund behöver beskriva hur idrotten samordnas, vem eller vilka som
företräder den och hur man fått mandat att företräda idrotten.
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Handläggningen av en ansökan uppgår till som längst fyra veckor. Det innebär att idrotter
som ansökt ska få ett besked senast inom fyra veckor. RF har möjlighet att be om
kompletterande handlingar om så behövs.
Samtliga idrotter som ingår i nätverket den 31 augusti varje år bjuds in till den årliga
mötesplatsen samma år.

Utträde
Tanken med nätverket är att det ska vara så öppet och inkluderande som möjligt, en
möjlighet för idrotter att få ta del av det stöd som erbjuds för att förbättra möjligheterna
att bli en del av idrottsrörelsen. Om en idrott inte längre vill vara en del av nätverket ska
detta meddelas till RF.
RF:s generalsekreterare har rätt att fortlöpande besluta om vem som erbjuds ingå i
Idrottsnätverket. Det innebär att RF, från tid till annan, bestämmer vem som bjuds in till
den årliga mötesplatsen och vem som kan erhålla stöd för samgående. RF informerar
berörda parter om sina beslut.

Stöd
De idrotter som ingår i Idrottsnätverket får möjlighet att ta del av stöd från RF i form av
ett begränsat personellt stöd kopplat till samgående samt en årlig mötesplats.

Årlig mötesplats
Innehållet vid den årliga mötesplatsen bestäms från år till år men tar sin utgångspunkt i
syftet med nätverket, det vill säga:
-

Att skapa kontaktytor, relationer och ökade förutsättningar för idrotter att bli en
del av idrottsrörelsen.
Att stödja i kunskap kring föreningsformen.
Att omvärldsbevaka, lyssna och lära av varandra samt för RF att lära av
föreningsidrotten som finns utanför idrottsrörelsen.

Den årliga mötesplatsen genomförs under en dag och byggs utifrån en tvåårscykel, från
RIM till RIM, och anordnas av RF. Deltagande vid den årliga mötesplatsen är frivilligt
men samtliga idrotter som tillhör nätverket bjuds alltid in. Mötesplatsen genomförs
årligen på hösten, detta då ansökan om medlemskap till RF ska vara inne senast sista
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december jämna år och att förbunden då hinner vara med vid ett eller två tillfällen innan
ansökningsdatumet går ut.
Deltagarna vid den årliga mötesplatsen står för sina egna kostnader vad gäller eventuell
resa och logi, övriga kostnader står RF för.
Stöd för samgående
Det personella stödet är begränsat och innebär att RF kan erbjuda stöd utifrån
idrotternas behov, exempelvis samtalsstöd, processledning eller juridiskt stöd, i syfte att
idrotter ska kunna gå samman med ett befintligt förbund eller att två eller flera förbund
ska gå samman.

Kommunikation
All information om Idrottsnätverket ska finnas som en del på rf.se. Där ska information
finnas kring kriterier, regelverk och stöd. Det ska vara tydligt och enkelt för idrotter som
vill vara en del av nätverket att hitta den information de behöver.
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