Styrelsens förslag till Gävleborgs Idrottsförbunds samt SISU
Idrottsutbildarna Gävleborgs extrastämmor 9 april 2019
Förslag:
Styrelsen föreslår att DF-stämman beslutar:
att anta stadgar för RF-SISU Gävleborg enligt bilaga 1 samt
att dessa stadgar träder i kraft den 1 januari 2020 och då ersätter
stadgarna för Gävleborgs Idrottsförbund antagna vid årsstämman 15 mars
2015.
Förslag:
Styrelsen föreslår att SISU-stämman beslutar:
att SISU-d stämman beslutar att SISU Idrottsutbildarna Gävleborg inte ska
bedriva någon folkbildningsverksamhet efter den 1/1 2020;
att SISU-d stämman beslutar att likvidera SISU Idrottsutbildarna
Gävleborg senast 30/6 2020 samt
att eventuellt överskott från SISU Idrottsutbildarna Gävleborg överförs till
RF-SISU Gävleborg för nyttjande i folkbildningsverksamhet.
Bakgrund
Vid Riksidrottsmötet i Uppsala 2011 beslutades att det i varje regionalt
idrottsdistrikt ska finnas ett kansli som är gemensamt för distriktsidrottsförbundet (DF) och SISU-distriktet (SISU-d). Kansliet ska ha en gemensam
Distriktsidrottschef som är anställd av Riksidrottsförbundet (RF) eller SISU
Idrottsutbildarna (SISU).
Eftersom RF och SISU har ett nära samarbete på både riks-respektive
distriktsnivå, genom för de båda organisationerna gemensamma styrelser
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och gemensamma chefer, skulle det kunna ses som ett naturligt nästa
steg att sammanlägga DF och SISU-d till en juridisk person.
Distriktsföreträdare har vid flera tillfällen uppmanat RF:s och SISU:s
ledning att se över förutsättningarna för en sådan sammanläggning i syfte
att förenkla och effektivisera arbetet. I vardagen innebär nuvarande
ordning att en majoritet av de anställda hos DF och SISU-d arbetar åt båda
organisationerna men formellt är arbetstagare i den ena. Det leder till
frågor om de ekonomiska transaktionerna inom distriktet. Ska det betraktas som en skattepliktig tjänst när någon arbetar i den ena organisationen men är anställd i den andra?
Vid Riksidrottsmötet i Karlstad 2017 beslutades att uppdra till
Riksidrottsstyrelsen (RS) och Förbundsstyrelsen (FS) att se över möjligheten att sammanlägga DF och SISU-d till en juridisk person.
En sammanläggning skulle innebära att de två juridiska personerna, DF
och SISU-d, inom varje distrikt bildar en juridisk person och att de båda
nuvarande uppdragen behålls. Den nya juridiska personen skulle därmed
utgöra regionalt organ åt både RF och SISU. Det är endast en organisatorisk förändring i form av att gå ihop till en juridisk person, primärt i syfte
att effektivisera administrationen.
Utifrån stämmobesluten i Karlstad genomfördes en utredning under
hösten 2017 för att undersöka möjligheten att sammanlägga DF och SISUd till en juridisk person.
Utredningen skulle också ge RS och FS en rekommendation om det är
lämpligt att sammanlägga varje DF och SISU-d till en juridisk person.
Viktiga utgångspunkter i utredningen har varit att:
• Det finns ett fristående studieförbund inom idrotten
–SISU Idrottsutbildarna –som även fortsatt ska finnas kvar,
• SISU och RF har två skilda verksamheter och olika uppdrag,
och
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• Staten ställer höga krav på att RF och SISU rapporterar hur de
använder bidrag.
Utredningen analyserade fördelar, nackdelar och konsekvenser med att
sammanlägga distriktsorganisationerna. Utredningen visar att det finns
goda möjligheter att sammanlägga DF och SISU-d till en juridisk person.
Utifrån utredningens analys och rekommendation föreslog RF och FS att
DF och SISU-d i de 19 distrikten sammanläggs till en juridisk person från
och med den 1 januari 2020. Detta beslutades på två extra stämmor vid
Riksidrottsforum den 10 november 2018.
En sammanläggning skulle medföra:
•förenklad administrationen vilket ger organisationen ökad
möjlighet till effektivisering inom bland annat ekonomi, IT, HR,
•att den nya organisationen kommer att ha två tydliga
uppdrag, ett idrottsuppdrag och ett folkbildningsuppdrag, och
•att folkbildningsstödet särredovisas eftersom SISU
Idrottsutbildarna även fortsättningsvis är ett fristående
studieförbund.
RS och FS kommentar till de nya stadgeändringarna för RF och SISU
Förslaget till stadgeändringar med anledning av RS/FS beslut om
sammanläggning av DF och SISU-d till en juridisk person innebär
i sak fyra skillnader jämfört med nuvarande reglering.
RF-SISU distriktsförbunden får ett samlat uppdrag på så sätt att det
nuvarande DF-uppdraget och det nuvarande SISU-d-uppdraget samlas i
samma organisation. Dock har inte något ytterligare uppdrag tillkommit
utöver det som DF och SISU-d enligt nuvarande stadgereglering har.
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Idag har DF-organet det formella namnet länsnamnet följt av
Idrottsförbund, t.ex. Gävleborgs Idrottsförbund, medan SISU-d har det
formella namnet Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna följt av
länsnamnet, t.ex. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Gävleborg. Vid
RS/FS sammanträde den 22 augusti 2018 beslutade styrelsen att
ställa sig bakom förslaget att föreslå distriktsnamnet RF-SISU följt av
distriktets namn (länsnamnet). Detta beslut har arbetats in i de tagna
stadgeändringarna.
RF-SISU distriktsförbunden har beslutats bestå av de föreningar inom SF
och SISU:s övriga medlemsorganisationer (MO) som har sin hemort inom
distriktets geografiska område. Jämfört med tidigare stadgereglering
innebär detta att föreningar inom MO omfattas av hela RF-SISU
distriktsförbundets uppdrag och organisation, det vill säga även av det
nuvarande DF-uppdraget. MO:s föreningar har, liksom föreningar inom SF,
rösträtt vid distriktsårsmötet och kan därmed påverka förbundet även i
den delar som avser det nuvarande DF-uppdraget. RS/FS menar att någon
annan lösning än den beslutade inte är demokratiskt eller praktiskt möjlig.
I SISU:s stadgar finns idag en skrivning om möjligheten att inrätta lokala
enheter. RS/FS föreslog stämman att möjligheten att inrätta lokala
enheter som också utgör egna juridiska personer tas bort. RS/FS bedömer
att denna ordning inte används inom nuvarande SISU-d och heller inte är
önskvärd i en framtid. Den föreslagna ordningen hindrar emellertid inte
att ett RF-SISU distriktsförbund inrättar lokala kontor, så länge dessa är en
del av den juridiska personen RF-SISU distriktsförbund.
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