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Bästa deltagare på Riksidrottsforum
För att du ska vara så insatt i frågorna och förberedd inför arbetspassen som möjligt så
finns en del förberedelser som vi önskar att du gör. Varje programpunkt finns kort
beskrivet och en guide till hur ni som deltagare kan förbereda er. Dessutom finns
förslag på samtal att föra i er styrelse så att ni kan arbeta igenom er gemensamma syn
på respektive fråga.
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Arbetspass 1 – Lördag
Scenarioplanering - Långsiktig påverkan på idrotten
utifrån Corona
Att se vart idrottsrörelsen kommer befinna sig om 1 år, 5 år eller 10 år kan vi sia om, vi
kan inte veta säkert men denna period av pandemi har lärt oss något.
De åtgärder som påverkade idrottsrörelsen mest under vår, sommar och tidig höst var
regeringens beslut kring allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt
Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Idrottsrörelsen slog fast att det viktigaste var att
hjälpa till att minska smittspridningen men att också ställa om träning och senare även
tävling på ett sådant sätt som möjliggjorde för människor att komma i rörelse men på
ett smittsäkert sätt. Riksidrottsförbundet genomför en scenarioanalys med sikte på
2021 och 2022. Hur kommer samhällsutvecklingen och den fortsatta pandemin fortsatt
påverka idrotten och hur förbereder vi oss för olika scenarier?

Att förbereda till Riksidrottsforum
Läs igenom underlag:
Scenarioplanering - Långsiktig påverkan på idrottsrörelsen utifrån
coronasituationen - där vi beskriver de 4 olika scenarierna.
Förslag på frågor att tillsammans i styrelsen samtala om:
1. Vilket scenario tror ni är mest troligt att det inträffar och hur påverkas idrotten i
ditt distrikt/SF?

Arbetspass 2
Ekonomiska stödformer 2022-2023
Vid Riksidrottsmötet 2019 antogs nya ekonomiska stödformer där det inför varje
tvååriga beslut ska genomföras dialoger med medlemmarna, SF och DF i syfte
utvärdera och diskutera regelverk och riktlinjer för de olika stöden.
Under våren har dialoger genomförts, för att skapa ett transparent och öppet sätt att
fånga in synpunkter, utifrån det indikativt ekonomiskt utfall inför perioden
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2022 - 2023. Utifrån detta har det utarbetats med SF och distrikt ett antal
utgångspunkter som skall vara vägledande för förändringar inför 2022-2023.
Samtliga synpunkter har beaktats och i arbetsmaterialet som har utarbetats
inför Riksidrottsforum (RIF) har ambitionen varit att på ett enkelt sätt beskriva den
process som förevarit under innevarande år. En tydlig beskrivning av innebörden i
respektive utgångspunkt har utarbetats av SF och distrikt under våren.

Att förbereda till Riksidrottsforum
Underlaget Ekonomiska stödformer 2022-2023 ger en djupare beskrivning
inklusive de föreslagna utgångspunkterna.
Webbinarium
RF erbjuder två webbinarietillfällen där Patrik Oskarsson och Peter Eriksson finns på
plats för att besvara eventuella förståelsefrågor på underlaget.
Webbinarierna genomförs vid två tillfällen den 2 november där ni kan logga in via
dessa teamslänkar:
2 nov kl 14.00-14.45

Anslut till Microsoft Teams-möte

2 nov kl 18.00-18.45

Anslut till Microsoft Teams-möte

Förslag på frågor att tillsammans i styrelsen samtala om:
1. Vad anser ni om förslaget till utgångspunkter?
2. Finns det delar som ni som förbund/distrikt särskilt vill föra fram?

Arbetspass 3
Uppdrag och Arbetssätt RF/SISU/SF/Distrikt
Åtta motioner till RF- och SISU-stämman 2019 rörde frågor om uppdrag, arbetssätt
och samverkan mellan RF/SISU och SF/IF. Dessa motioner ledde till att stämman
beslutade att uppdra till RS/FS att göra en översyn av uppdrag och arbetssätt i
förhållandet mellan RF/SISU/SF.
Denna översyn har pågått sedan hösten 2019. En referensgrupp bestående av SF och
distrikt har varit delaktiga i arbetet som lett till två processer.
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1. RF/SISU:s nationella uppdrag i relation till SF har förtydligats, resultatet av den
processen återfinns i bifogad rapport och föreslås behandlas i vidare remiss för
beslut på stämman 2021.
2. En översyn av RF-SISU:s distrikts uppdrag och arbetssätt ska göras genom en
särskild utredning som påbörjats. Direktiven för den utredningen och tidplanen
återfinns i rapporten.

Att förbereda till Riksidrottsforum
På RIF kommer fokus ligga på att informera om distriktsutredningens upplägg och
process. Titta gärna igenom rapporten Uppdrag och Arbetssätt:
RF/SISU/SF/Distrikt.

Arbetspass 4
Parasportverksamheten inom idrottsrörelsen
Utifrån de motioner som till RF-stämman 2019 rörde frågor om parasport och
förutsättningar för densamma har ett arbete gjorts. Under Riksidrottsforum kommer vi
få en närmare presentation kring hur arbetet har tagit form och möjligheten att lämna
medskick till förslaget.

Att förbereda till Riksidrottsforum
För att få en ökad förståelse om arbetet finns en rapport Parasportverksamheten
inom idrottsrörelsen som beskriver arbetet.
Förslag på frågor att tillsammans i styrelsen samtala om:
1. 2015 beslutade RF-stämman om mål 2025 där inkludering är en tydlig del
som sedan framför allt tydliggörs som en av utvecklingsresorna, beslutade
2017. Efter beredningsarbete står det klart att ett kompetensstöd för parasport
bör organiseras av RF-SISU, centralt samt genom de 19 RF-SISU distrikten.
Dock behövs en övergång till att detta fullt ut är på plats där också befintlig
kompetens inom Parasportförbundet säkras. Vad är viktigt i denna övergång
anser ni? Hur lång tid bör den ta?
2. Parasportförbundet beslutade 2013 på sitt förbundsmöte att verka för att
”särlösningar” ska upphöra. Därmed är förbundets ambition att idrotter ska
inkluderas i andra SF. Bör det finnas krav riktade mot SF att inkludera
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parasport hos sig? Till exempel i RF:s stadgar. Eller bör det finnas
ekonomiska incitament för inkluderingen? Eller både och?
3. Utredningen har definierat ett antal områden inom vilka förbund och
föreningar behöver stöd i parasportfrågor (rapportens avsnitt 2.2 och 2.3)
Vad är viktigast i stödet och är det något ni saknar?
a. Till SF?
b. Till IF?

Arbetspass 5 - Söndag
Strategisk plan 2022-2025
På RF-stämman 2015 beslutade förbunden om tioåriga mål för idrottsrörelsen. 2017
beslutades om en fyraårig strategisk plan innehållande fem utvecklingsresor.
Medlemmarna ansåg att åtta år var för lång tid att överblicka och delade därför upp
arbetet i två perioder. Det har nu blivit dags att föra samtal om nästkommande
strategiska period, dvs 2022-2025. Hur långt har vi kommit på resan från triangel till
rektangel? Hur ser idrottsrörelsen och omvärlden ut i halvtid av Strategi 2025? Är de
utvecklingsresor vi haft fortfarande de mest relevanta? Det är nu tillfälle ges att stanna
upp, utvärdera, spana framåt och gemensamt prata om idrottsrörelsens fortsatta resa
mot att bli ”världens bästa”.
Under arbetspasset på Riksidrottsforum kommer vi med utgångspunkt i det underlag
som är framtaget föra samtal om och ge inspel på vilka prioriteringar idrottsrörelsen
fortsatt bör göra i arbetet mot målen 2025.

Att förbereda till Riksidrottsforum
Inför RIF ber vi er att ta del av följande material som deltagare, men involvera gärna
hela styrelsen:
•

Beskrivande infografik (2:30 min): En kort film som beskriver den
övergripande processen kring Strategi 2025 och de främst prioriterade
utmaningarna sett utifrån omvärldsanalys och uppföljning.
https://youtu.be/-k2v3C61Zu4

•

Film om omvärldsanalys (12 min): En sammanfattande film kring
omvärldsanalysen som gjorts inom ramen för revideringen av Diplomat
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Communications. Filmen sammanfattar de övergripande trender som antas
påverka idrottsrörelsens väg mot målen 2025. https://youtu.be/IwiIE4qlll0
•

En sammanfattande PPT Presentation Strategisk plan 2022-2025: En
presentation innehållande de stora dragen kring fakta, analys och förslag på
prioriterade områden.

Ovanstående material är ett sätt att tillgängliggöra och förenkla det arbetsunderlag som
revideringen i sin helhet sammanfattas genom. Strategisk plan 2022-2025 material
kan läsas för fördjupning och förståelse kring samtliga delar. Det innehåller även en
bilaga med statiska underlag.
Förslag på frågor att tillsammans i styrelsen samtala om:
1. Reflektera över och samtala om nulägesbeskrivningen för idrottsrörelsen,
omvärldsanalysen, och förslagen till prioriterade områden 2022-2025: Hur relaterar
ni till dessa, vad betyder det för ert förbund?
2. Finns det särskilt angelägna områden för ert förbund av de som presenteras som
förslag till prioriterade områden?
3. Finns det andra prioriterade områden som ni anser vara mer angelägna och vill
lyfta för samtal på RIF?

Arbetspass 6
Tre parallella workshops
Under Riksidrottsforum kommer tre mer specifika stämmouppdrag att stämmas av.

Översyn av röstlängd
Enligt beslut på Riksidrottsmötet 2019 genomförs en översyn av röstlängden med
uppdrag att säkerställa balans av röstfördelningen utifrån SF:s storlek. Diskussionerna
vid Riksidrottsforum kommer vara vägledande vid valet av röstlängdsmodell att gå
vidare med i det fortsatta arbetet. Utredningsförslaget kommer vara del av
remissförfarandet inför RF-stämman 2021.
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Att förbereda till Riksidrottsforum
Utredningen har tagit fram ett faktaunderlag Översyn av röstlängd som
diskussionerna kommer utgå från.
Förslag på frågor att tillsammans i styrelsen samtala om:
1. Fokusera på vad som ska ligga till grund för fördelningen av tilläggsröster, vilken
eller vilka parametrar ger en rättvis röstfördelning?
2. Bör nuvarande ordning med fast antal ombud/röster bör ersättas av en modell där
grundröster och tilläggsröster fördelas oberoende av varandra.

Nytt elitidrottsprogram
Workshopen kommer att fokusera på det nya idrottsövergripande
Elitidrottsprogrammet som har till fokus att fortsätta utvecklingen kring det
samordnade elitidrottsstödet genom att se över förutsättningar för en förstärkt
elitidrottssatsning. Elitidrottsprogrammet är även tänkt att tydliggöra hur
idrottsrörelsen ska samverka med akademin för att utveckla satsning på idrott (dubbla
karriärer) och elitidrottsnära forskning samt tränar- och utbildningsinsatser.

Att förbereda till Riksidrottsforum
Rapporten ”Samordnat elitidrottsstöd – på väg mot 2.0” finns i underlaget Nytt
elitidrottsprogram att ta del av inför seminariet.
Förslag på frågor att tillsammans i styrelsen samtala om:
1. Arbetsgruppen för det samordnade elitidrottsstödet har presenterat en
rapport för en framtida inriktning på elitidrottsstödet. Studera främst
sammanfattningen på s. 3–4. Vilka synpunkter har ni på inriktningen i detta
skede?
2. Rapporten talar om en förnyad injektion och om ett behov av nya och större
pengar. För att åstadkomma detta finns också idéer, inspirerade av andra
länders exempel, på en annan organisation för elitidrottsstödet. Hur ser ni på
detta och hur möter svensk idrott bäst framtida utmaningar?
3. Uppdraget från RF-stämman talar också om en nationell strategi för idrottens
samverkan med akademin, dvs universitet och högskolor. Vad är viktigt här
och vad är idrottens behov?
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Gemensam olycksfallsförsäkring
Frågan kring en nationell olycksfallsförsäkring för samtliga barn och unga mellan 7–25
år inom idrottsrörelsen diskuterades vid RF-stämman 2019. Ett uppdrag gavs att
utreda både intresset av en centralt upphandlad olycksfallsförsäkring samt möjligheten
att finansiera en sådan försäkring för alla idrottande barn och ungdomar.
Vid workshopen på riksidrottsforum önskas en avstämning i frågan med utgångspunkt
från de förslag som arbetats fram.

Att förbereda till Riksidrottsforum
Rapporten Gemensam olycksfallsförsäkring beskriver vägvalen som
idrottsrörelsen står inför.
Förslag på frågor att tillsammans i styrelsen samtala om
1. Vilket behov av en eventuell nationell olycksfallsförsäkring för barn och unga
mellan 7-25 år ser ni i ert SF?
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