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Principer för ekonomiskt stöd till idrottsrörelsen till följd av Coronapandemin
Övergripande principer
Dessa principer syftar till att fastställa vad som övergripande ska styra
bidragsfördelningen till och med den 30 juni 2020.
1. Gemensamt ansvarstagande för idrottsrörelsen som helhet ska
genomsyra fördelningen av medlen.
Idrottsrörelsen är ett av många samhällsområden som drabbas av Coronakrisen. Det
är angeläget att alla idrotter (förbund och föreningar) känner solidaritet med
varandra och inser att full kompensation inte är möjligt. Det är viktigt att föreningar
och förbund utifrån sin situation och efter förmåga bidrar till att lindra de
ekonomiska konsekvenserna och gör rimliga bedömningar och äskanden i sina
kompensationsansökningar.
2. Det övergripande syftet med stödet är förbund och föreningars
fortsatta överlevnad.
Utgångspunkten i det ekonomiska stödet måste vara att i så stor utsträckning som möjligt
undvika konkurs för förbund och föreningar. Viss inskränkning i verksamhet kan
tolereras under en tid, men stödet likt övriga krispaket från regeringen handlar om att
värna om föreningslivets fortlevnad.
3. Ekonomiskt stöd till verksamhet och evenemang för och till förmån
för barn- och ungdomsidrotten är prioriterat.
I första hand handlar resurserna om att säkerställa att kostnader och förlorade
intäkter som uppstått kring verksamhet och evenemang för barn- och ungdomar
säkras först. Detta i enlighet med både idrottsrörelsens och statens syfte med
idrottsanslaget. I andra hand bör verksamhet som genomförs där en kraftig majoritet
av överskottet är tänkt att nyttjas för barn- och ungdomsidrotten vara möjlig att
kompensera.
4. Ekonomiskt stöd till SF:s verksamhet och evenemang samt stöd till större
utpekade föreningsdrivna evenemang hanteras samlat per SF medan stöd till
IF hanteras separat.
Principen innebär att RF, efter dialog med SF, gör en samlad bedömning av SF:s
verksamhet vilket inkluderar de evenemang som pekas ut på nationell nivå.1 Där
inkluderas bland annat de högsta serierna i lagidrotterna, större tävlingar och olika
typer av mästerskap. SF ansvarar för förslag till fördelning inom sin idrott utifrån de
övergripande principerna och de av RS beslutade regelverk och riktlinjer. IF:s
evenemang och verksamhet som inte ingår i de större utpekade
evenemangen hanteras enskilt. Där ansöker föreningar direkt om kompensation från
RF. I samtliga fall betalar RF ut stödet.
Huvudskälet till denna princip är att det är angeläget att föreningar i så stor
utsträckning som möjligt behandlas lika. En basketförening som drabbats av bortfall
på grund av en inställd cup ska ges samma förutsättningar som en friidrottsförening
som ställt in en större ungdomstävling. I en fördelning till föreningarna är det också
viktigt att beakta hur kommunerna runt om i Sverige hanterar deras olika stödpaket
som undan för undan beslutas om. Det är en tillräckligt svår uppgift för RF att ta ett
samlat grepp om 290 kommuner vilket gör det till en nästan omöjlig uppgift för 72
SF. Det är viktigt att föreningar inte dubbelkompenseras och att stat och kommun går
i takt.
Däremot så kommer vissa typer av större evenemang och verksamhet behöva
hanteras samlat och där är det rimligt att SF ansvarar för den dialogen och förslaget

till fördelning. Exempelvis är det knepigt att hantera eventuell kompensation till
högsta ligan i handboll då slutspelet ej hade påbörjats. Det är omöjligt att veta vilken
förening som skulle gått längst i slutspelet. Det är en uppgift som hanteras bättre
samlat inom respektive SF med utgångspunkt från de av RS beslutade riktlinjer.
Avgränsande principer
1. Ekonomiskt stöd betalas enbart ut till föreningar och förbund som är
anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund.
Säkerställer att RF i enlighet med bidragsförordningen enbart betalar ut pengar till de
ideella organisationerna som utgör Riksidrottsförbundet. I detta ingår föreningar,
förbund och specialdistriktsförbund. Fördelning till Idrotts-AB och andra aktörer sker
således inte direkt utan får i förekommande fall ske via den ideella föreningen.
2. Stödpaketet beslutat den 20 mars gäller ekonomiska konsekvenser för
evenemang och verksamhet från och med den 12 mars till den 30 juni.
Utifrån rådande läge är detta en tidshorisont som är rimlig att utgå ifrån. Det är totalt
3,5 månad av verksamhet som behöver kompenseras och inriktningen bör vara att
verksamhet kan vara i full gång efter denna period.
3. Vid kommunalt eller regionalt stöd för verksamhet eller evenemang ska
detta avräknas från det statliga stödet.
Det är inte rimligt att en förening får dubbelt stöd för samma ekonomiska
konsekvens.

4. Ekonomisk kompensation kan utgå för faktiska kostnader kopplat till
verksamhet och evenemang.
Principen påvisar att det är framförallt är bevisade kostnader som föreningar
och förbund har haft som kan ersättas. Det är kostnader som inte kunnat
undvikas och som drabbar framtida verksamhet när evenemanget /verksamheten har
ställts in, reducerats i omfattning eller skjutits upp.
Budgeterade kostnader som avser planerad verksamhet som inte kunnat genomföras,
men där det inte förväntats någon intäkt eller att framtida verksamhet inte drabbas
ska ej kompenseras. Det är tråkigt rent idrottsligt att verksamhet inte kunnat
genomföras, men ett inställt träningsläger där föreningen står för kostnaderna skadar
sannolikt inte föreningens verksamhet i det längre perspektivet.
5. För verksamhet och evenemang som ställts in eller genomförts med
reducerat deltagande/publik kan kompensation utgå för uteblivna intäkter.
Ger möjlighet att kompensera förbund och föreningar som tappat intäkter som inte
kan fås igen. Exempelvis när verksamhet eller evenemang helt ställts in och att det
skulle generera publik-/deltagarintäkter. Tidigare verksamhet eller evenemang, om
de existerar, kan då komma att användas som verifiering. För verksamhet och
evenemang som skjutits på framtiden där intäktsmöjligheterna bedöms vara
desamma kan endast kompensation för faktiska kostnader utgå.
Inom principen ryms även förenings- och förbundsverksamhet där intäkter för att
delta i verksamheten tas in löpande, exempelvis licensintäkter för förbund och
deltagarintäkter såsom banhyra, greenfeespel och lektionsverksamhet där föreningen
äger och driver egen anläggning.
6. Ju högre belopp som ansökan om ekonomisk kompensation är på, desto
större krav på verifiering och redovisning till RF.

Varje ansökan om kompensation ska innehålla verifieringar av kostnader och
förväntade intäkter. Principen gör gällande att kraven på verifiering ökar med
beloppet på kompensation. I vissa fall kan revisorsintyg eller liknande krävas för
utbetalning.
Detta ska också återrapporteras till regeringen.
7. Nivån på kompensation ska relateras till förbundets eller föreningens
omsättning.
Förbund eller föreningar som ekonomiskt sett tappar stora andelar av sin årliga
omsättning bör kompenseras i högre grad än förbund och föreningar där den
ekonomiska påverkan bedöms vara mindre. Förbund med liten ekonomisk påverkan
sett till omsättningen erhåller alltså mindre eller utebliven kompensation..
8. Ansökande förbund och föreningar ska redovisa minskade kostnader för
hela verksamheten på grund av coronaviruset.
Det kan handla om att ett SF inte genomför viss landslagsverksamhet under
”coronaperioden” och därmed minskar deras totala förlust. SF har visserligen
”förlorat” verksamhet, men detta är verksamhet som inte kommer att genomföras
senare under året då det är osannolikt att förbunden dubblar sin landslagsverksamhet
vid senare tillfälle. På föreningsnivå kan det handla om minskade kostnader för
transporter, logi som har avbokats eller arvoden som inte behövt utbetalas.
Dessa sparade kostnader ska dras ifrån eventuella intäktsbortfall eller merkostnader
som förbund eller föreningar drabbats av.
9. Ersättning för lön eller arvode utgår ej utan hänvisas till ordinarie
stödsystem och andra krispaket2 från regeringen.
Principen betonar att det enbart är andra kostnader än personalkostnader som kan
hänföras verksamheten och evenemangen.
10. Uteblivna intäkter från sponsor- och mediaavtal på grund av utebliven
aktivering kompenseras ej.
Indikerar att detta är intäkter som inte kommer att kompenseras. Det är intäkter som
ofta är svårbedömda och inte heller rimmar med statens bidragsgivning till
civilsamhällets organisationer.

