
Motion till Sveriges Olympiska Kommittés årsmöte 2023 och till 
Riksidrottsmötet och RF/SISU-stämman 2023  
 
Kraftsamling för svensk elit- och prestationsidrott på internationell nivå  
 
Motionärerna föreslår att Sveriges Olympiska Kommittés årsmöte 2023 och 

Riksidrottsförbundets årsmöte (RIM) och RF/SISU-stämman 2023 beslutar:  

att kraftsamla för en gemensam och tydlig satsning på elit- och prestationsidrott i Sverige 

med syftet att stödja den svenska elit- och prestationsidrotten på internationell nivå. 

 

att uppdrag formuleras efter de båda stämmorna 2023 för att ange hur ansvaret fördelas att 

företräda och stödja den svenska elit- och prestationsidrotten på internationell nivå.  
 

Bakgrund 

Under senare år har elit- och prestationsidrotten på den allra högsta nivån haft en för låg 

prioritet i såväl den allmänna idrottsdebatten som i hur mycket resurser som avsätts för just 

elit och prestation på den yttersta nivån. Det måste ändras.  

På RF-stämman respektive SOK:s årsmöte 2017 beslutade de två organisationerna att 

uppdra till sina respektive styrelser att samordna elitidrottsstödet. Även årsmötet i Svenska 

Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté beslutade att ställa sig bakom, 

samt medverka i, samordningen av stöd från, därmed, tre organisationer till 

specialidrottsförbunden. 

Sedan stämmorna år 2021 har ett gemensamt arbete kring elit- och prestationsidrotten 

pågått under projektnamnet Elitidrott 2030. Erfarenheter och synpunkter som arbetats fram 

inom det projektet ska nyttjas och användas i att utveckla en kraftsamlad elit- och 

prestationsidrott. 

Vi menar att nu är det dags att samla kompetensen och börja arbeta samtidigt som 

projektet fortsätter utveckla förutsättningar för framtiden.  

Vi menar att elit- och prestationsidrott på den allra högsta nivån har en alldeles egen och 

specifik roll att spela för utvecklingen av idrotten i stort. Förebilder och inspiration för de 

barn och ungdomar som väljer att börja idrotta är viktigt. Lika viktigt är det att elit- och 

prestationsidrotten är samtalet runt kaffebordet på företagen och samtalas om i skolan. På 

så sätt skapas de ”lägereldar” som vi som samhälle behöver för att komma samman i en 

större gemenskap. 

Mot bakgrund av detta krävs att kompetens inom den samlade idrottsrörelsen samlas och 

förstärks liksom att nya resurser tillförs. Att kraftsamla det som rör just elit och prestation 

på internationell nivå är, menar vi motionärer, en viktig väg framåt. Därför lägger vi fram 

samma motion till båda stämmorna våren 2023.  

 



Principer 

Följande principer bör vara utgångspunkter för det vidare arbetet med att genomföra en 

gemensam och tydlig satsning på elit- och prestationsidrott i Sverige enligt yrkandet: 

Att en kraftsamling ska stödja och driva prestationsutveckling mot medaljkapacitet på 

internationell mästerskaps- och olympisk nivå genom ett behovsdrivet och skräddarsytt 

arbete tillsammans med förbunden. 

Tillsammans kraftsamla för ökade resurser till vår elit- och prestationsidrott på 

internationell nivå, inkluderande långsiktig bra socioekonomiska lösningar för aktiva. 

____________________ 

 

Undertecknade svenska idrottsförbund: 

 

Konståkningsförbundet Seglarförbundet Bågskytteförbundet 

Helena Rosén Andersson Olof Granander Carina Olsson 

Förbundsordförande Förbundsordförande Förbundsordförande 

 

Skidskytteförbundet Fotbollförbundet Mångkampsförbundet 

Sofia Domeij  Karl-Erik Nilsson Anders Emanuelson 

Förbundsordförande Förbundsordförande Förbundsordförande 

 

Taekwondoförbundet Danssportförbundet Varpaförbundet 

Sammi Kaidi  Tina Sturesson Lars Henriksen 

Förbundsordförande Förbundsordförande Förbundsordförande 

 

Orienteringsförbundet Ishockeyförbundet Brottningsförbundet 

Maria Krafft Helgesson Peter Forsberg Jan Åström 

Förbundsordförande Vice ordförande Förbundsordförande 

 

Curlingförbundet Bordtennisförbundet 

Michael Marklund Dennis Lindahl 

Förbundsordförande Förbundsordförande 

 


