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10.9 Riksidrottsförbundets stödformer
Förslag:
RS föreslår att RF-stämman beslutar
att

RS ges uppdrag att utforma och fastställa regelverk för Riksidrottsförbundet
stödformer

att

RS med utgångspunkt av de styrande ramar och principer som anges i bilaga 1
utformar regelverken.

att

RS utifrån övriga beskrivna ramar och principer i bilaga 2 som vägledning utformar
regelverken.

att

RS inför stödformerna 2020 i enlighet med de i bilaga 3 beskrivna ramar och
principerna.

Sammanfattning
RF-stämman 2017 ställde sig bakom RS förslag om en översyn av samtliga stöd och i
enlighet med stämmans beslut lägga fram förslag på ramar och principer för ekonomiskt
stöd till IF, distrikt, SF och övriga organisationer på nationell nivå. Efter genomförd
översyn har RS kunnat finna ett sextiotal ramar och principer som initialt föreslås gälla
fram till och med 2025. Däribland huvudprincipen om att RS ska besluta om regelverk
och stämman om ramar och principer vilket idag inte är fallet fullt ut. Idag är det LOKstödet och SF-stödet som omfattas av stämmans beslut medan övriga stöd hanteras till
fullo av RS.
RS ambition är att med beaktande av stämmans roll och RS roll utarbeta ett ekonomiskt
stödsystem som ökar förutsättningarna för idrottsrörelsen att nå sina mål. De ramar och
principer som är föreslagna ger RS en flexibilitet i sitt agerande och SF en större
långsiktighet och större påverkansmöjligheter på de principer som gäller alla stöd.
Stödformerna är även tänkta att underlätta för RS ambitioner att skapa starkare och
stabilare förbund.

Bakgrund
Som en del av RF-stämmans beslut 2015 avseende strategi för idrottsrörelsens framtid
ingick att analysera nuvarande stödsystem och beskriva effekter av detsamma. En av
utgångspunkterna i detta arbete var att effektiv styrning mot målen även kräver
ekonomisk styrning. De intervjuer samt arbetet i stort som genomfördes bekräftade den
bilden. Inte minst utifrån det faktum att antalet stöd och stödformer både ökat i antal och
i kronor de senaste åren.
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På Riksidrottsforum i Falun 2016 diskuterades ett antal frågeställningar avseende det
ekonomiska stödet. Över 200 representanter från idrottsrörelsen fick tycka till om hur
angeläget ett mer målstyrt stöd är för svensk idrott i framtiden. På en tiogradig skala med
0 som inte alls angeläget till 10 som mycket angeläget låg snittet på 7,2 vilket indikerar att
det fanns en majoritet för att åtminstone undersöka saken närmare och se vilka
möjligheter som fanns. Medskicket var också att SF som arbetar för att nå målen ska
premieras ekonomiskt. Det konstaterades då återigen att en strategisk plan bör åtföljas av
ett stödsystem som gör det möjligt för SF och IF att nå de utpekade ambitionerna samt
för DF/SISU-d att stödja i samma riktning.
Detta vävdes in i arbetet inför RIM 2017 där det också konstaterades att ett allt mer
omfattande stödsystem i större utsträckning än tidigare behöver kvalitetssäkras. Detta via
tydliga regelverk och uppföljning för att säkerställa intentionerna med stöden. I
beslutsunderlaget ingick även en passage om att optimera användningen av
idrottsrörelsens resurser för att nå målen. Detta resulterade sammantaget i ett beslut på
stämman 2017 om att genomföra en översyn av stödformer parallellt med en utredning
om framtida anslutningsformer.
Översynen arbetade under perioden hösten 2017 - hösten 2018 och la fram ett förslag till
Riksidrottsforum 2018 för diskussion. Därefter antog RS i princip översynen i sin helhet
och skickade ut förslaget på remiss i december 2018 med svarsdatum 6 februari 2019.
Utöver de remissvar som inkommit har stödformerna varit uppe för diskussion under GSträffar, SF-dialoger samt SF-träff om ekonomiskt stöd till barn- och ungdomsidrotten
under våren 2019.

Remiss
Remissen behandlades av totalt 54 SF och 13 DF som inkom med remissvar. Av dessa var
det 47 SF och 9 DF som använde sig av den utskickade mallen och därmed också gav
enskilda svar på respektive ram och princip.
Utifrån detta kan utläsas att det var 34 SF och åtta DF som valde att bejaka
huvudprincipen att RS ska besluta om regelverk och stämman om ramar och principer.
Åtta SF och ett DF höll delvis med om detta men hade vissa funderingar och fem SF höll
inte med om huvudprincipen. Majoriteten av SF och DF är således för en förflyttning av
beslut om regelverk från stämman till RS. I förslaget som ligger är därmed
huvudprincipen intakt och formulerad i enlighet med den första att-satsen. Det skapar en
tydlig skiljelinje mellan stämmans strategiska roll och RS genomföranderoll.
RS har här tagit intryck av de funderingar som funnits i remissvaren och genom den
omfattande process och dialog som varit efter remisstiden omformulerat andra principer
för att dels förstärka huvudprincipen dels svara upp mot åsikter om de specifika
principerna. Den sammantagna bedömningen från RS är därmed att de förändringar som
gjorts säkerställer SF:s möjligheter att känna sig trygga med förslaget.
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Förändringar efter remiss och dialoger
RS förslag är principiellt i linje med det remissförslag som skickades ut till SF. RS har valt
att justera ett antal ramar och principer i enlighet med inkomna remissvar och de
dialoger och diskussioner som genomförts under våren.
Justeringarna handlar om att skapa en ökad tydlighet och förståelse för de föreslagna
ramarna och principerna. Av detta skäl har det tillkommit en helt ny princip avseende
uppföljningen av uppdragsersättningen. RS anser att det är angeläget att markera att
detta stöd är en särskild stödform som kräver särskild noggrannhet i uppföljning av det
uppdrag som organisationen har. Därav en ny princip.
En princip om stödet till ungdomsidrotten har ersatts av två nya principer som bättre
beskriver RS ambition med fokus på ungdomsidrotten.
Avseende uppdragsersättningen till Korpen som varit föremål för åsikter från SF i
remissvaren och i de SF-dialoger som varit kvarstår RS motiv att, i likhet med en
uppdragsersättning till Parasportförbundet, även ge Korpen denna möjlighet. Justeringen
består häri dels av den redan beskrivna uppföljningsprincipen av uppdragsersättning dels
av tydliggörandet av att RS kommer ompröva Korpens uppdragsersättning vartannat år.
Det senare för att markera att uppdragsersättning ges för att uppfylla ett särskilt uppdrag.
Därutöver har nio andra ramar och principer justerats vilket tillsammans med
principerna om uppföljning och stödet till ungdomsidrotten är beskrivna i tabellen på
nästa sida.
I bilaga 1,2 och 3 är de ramar och principer som genomgått förändring eller strukits
särskilt markerats. De återges även i nedanstående tabell med kommentar om avsikten
med förändringen
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Remissförslaget

Förslag till justering

Kommentar

RS ska, inför varje tvåårigt beslut,
tillsammans med SF och DF
utvärdera regelverk, ramar och
principer.
Efter 2021 ska de SF som inte
uppfyller de stadgemässiga
kraven på representativitet förlora
hela sitt ekonomiska stöd.

RS ska, inför varje tvåårigt beslut,
tillsammans med SF och DF
utvärdera och diskutera regelverk,
ramar och principer.
Efter 2021 riskerar de SF som
inte uppfyller de stadgemässiga
kraven på representativitet att
förlora hela sitt ekonomiska stöd

Betonar att detta kommer att ske i
dialog och i strukturerade former

(NY)

Organisationer som erhåller
uppdragsersättning ska särskilt
följas upp vartannat år i
förhållande till uppdragets
karaktär

Betonar att villkoren och
efterlevnaden av dessa för
uppdragsersättningen måste
följas upp då stödet är av sin
natur kopplat till särskilda
uppgifter för idrottsrörelsen.

RS ska genomföra
jämställdhetsanalyser av
befintliga och nya stödformer.

RS ska under perioden 20202025 genomföra
jämställdhetsanalyser av
befintliga och nya stödformer.

Betonar att detta kommer ske
löpande stöd för stöd under den
föreslagna perioden

Ungdomsidrotten ska ges ett
högre stöd än barnidrotten.

Utveckling av ungdomsidrotten
ska ha ett särskilt fokus i
projektstöd till IF
Samt

Betonar att de medel som
fördelas till föreningar som
projektstöd kommer att ha ett
särskilt fokus på
ungdomsidrotten.

(NY)

IF ska erhålla ett högre
verksamhetsstöd för
ungdomsidrotten givet ökade
resurser

Betonar att om utrymme ges och
om det är icke
ändamålsbestämda pengar är
prioritet ungdomsidrotten.

Alla IF som har dokumenterad
barn – och ungdomsverksamhet,
oavsett aktivitetsform, ska ges
möjlighet att erhålla stöd.

Regelbunden dokumenterad
idrottsverksamhet för barn och
ungdomar ska kunna erhålla visst
stöd oavsett aktivitetsform.

Betonar att den verksamhet som
redovisas ska vara av
regelbunden karaktär

Fler individer som idrottar ska bli
viktigare än antalet aktiviteter som
genomförs.

Stödet till barn och
ungdomsidrotten ska stimulera
verksamhet som ger möjlighet till
allsidig idrottsutveckling där
tävlingen utvecklar individens
färdighetsnivå.

Betonar att det centrala är att
verksamheten fokuserar på
utveckling och allsidig
idrottsverksamhet. Öppnar upp
för fler aktiviteter i en eller flera
föreningar.

SF som inte uppfyller SF:s
åligganden enligt 11 kap 4§ ska
inte erhålla något ekonomiskt
stöd.

SF som inte uppfyller SF:s
åligganden enligt 11 kap 4§
riskerar att inte erhålla något
ekonomiskt stöd.

Betonar att beslutet kring stödet
sköts genom en process istället
för ett direkt beslut. Stadgarna
ska dock efterlevas

Korpen ska erhålla en
uppdragsersättning där RS
beslutar i tvåårsintervaller.

Korpen ska erhålla en
uppdragsersättning där RS
omprövar stödet vartannat år

Betonar att den
uppdragsersättning som Korpen i
likhet med Parasportförbundet
erhåller är under ständig
omprövning
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I de fall som
beräkningsparametrar används
ska intervall användas före exakta
tal.

För beräkning av
organisationsstödet ska intervall
användas före exakta tal

Betonar att intervallberäkningar
företrädelsevis används för att
beräkna organisationsstödet.

SF som uppfyller villkoren för
organisationsstöd ska erhålla
minst 90 % av sitt nuvarande
matematiska SF-stöd 2020 samt
minst 80 % 2021.

SF som uppfyller
medlemsvillkoren ska erhålla
minst 90 % av sitt nuvarande
matematiska SF-stöd 2020 samt
minst 80 % 2021.

Betonar att alla SF som uppfyller
medlemsvillkoren vid stämman
2019 också omfattas av
övergångsreglerna.

RS ska kontinuerligt tillsammans
med SF och DF se över ramar
och principer för det ekonomiska
stödet under kommande 6årsperiod.

RS ska bjuda in SF och DF till
särskilda dialoger om ramar och
principer för det ekonomiska
stödet gällande 2026 och framåt

Betonar att det kommer att vara
särskilda träffar för att diskutera
stödet inför beslut på stämman
2025.

Förtydligande av stadgevillkor
I de principer som är föreslagna finns det två principer som även utgör villkor för att
erhålla stöd. Det är de principer som direkt pekar mot SF:s uppfyllande av
Riksidrottsförbundets stadgar.
•
•

Efter 2021 riskerar de SF som inte uppfyller de stadgemässiga kraven på
representativitet att förlora hela sitt ekonomiska stöd.
SF som inte uppfyller SF:s åligganden enligt 11 kap 4§ riskerar att inte erhålla
något ekonomiskt stöd.

För att det inte ska råda några oklarheter om vad stämman beslutar om avseende
kopplingen till stadgarna redogörs nedan för RS intentioner kopplat till dessa villkor.
I grund och botten är RS syn att det är en självklarhet att samtliga SF uppfyller sina
åligganden och når upp till kraven på representativitet. Det är grundläggande villkor som
ingår i medlemskapet i RF och pekar ut delar som krävs för att vara ett fungerande
förbund. Med det sagt är inte RS intention att direkt ett SF inte uppfyller åligganden till
punkt och pricka föreslå sänkt ekonomiskt stöd eller uteslutning. Utan snarare är det hur
SF hanterar eventuella brister i förhållande till stadgarna som ska bedömas. Inte minst
eftersom delar av de åliggande som SF har att genomföra erbjuder visst
tolkningsutrymme om SF sköter åliggandet till 100% i enlighet med stadgarna eller inte.
Stadgekravet på representativitet som införs i juni 2021 är dock inget stadgekrav som RS
menar kan vara tolkningsbart. Därav presenteras en tabell i bilaga 4 för att säkerställa att
samtliga idag gällande kombinationer av sammansättningar av styrelser och valberedning
täcks.
RS avser således att följa upp SF:s åligganden i början av varje nytt år. Om ett SF inte
bedöms fullgöra sina åligganden som helhet får berört SF möjlighet att under minst det
kommande halvåret presentera en ordentlig plan till förbättring. Om så inte sker kommer
RS i september-oktober att besluta om ekonomiska konsekvenser för berört SF för
kommande år. Hur stor konsekvensen blir beror på åliggandets karaktär.
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Motiv till RS förslag
Genomgående har RS haft som ambition att tydliggöra rollfördelningen mellan stämman
och RS. I enlighet med stadgarna ska stämman fatta beslut om verksamhetsinriktning och
ekonomisk plan vilket är två strategiska beslut som RS har att förhålla sig till. RS anser att
även denna princip ska vara gällande avseende det ekonomiska stödet där idag LOKstödet och SF-stödet av praxis (1991 och 2011) behandlas på detaljnivå av stämman, men
övriga stöd direkt av RS. För att bland annat säkerställa att RF på ett korrekt och
rättssäkert sätt ska kunna ansvara för idrottens gemensamma resurser anser därmed RS
att samtliga ekonomiska stöd i detalj ska beslutas av RS efter ledning från stämman och
förbunden. Det innebär dock inte enligt RS mening att SF får minskat inflytande. Utan
snarare att SF ges möjlighet att påverka även de stöd som idag inte föreligger stämman
för beslut. De beslutade principerna ska även framgent vara gällande för Idrottslyftet,
distriktsstödet, stöd till OS och Paralympics med mera.
RF har ett ansvar gentemot staten att agera i myndighets ställe vilket ställer särskilda
krav på en folkrörelse. I de flesta andra folkrörelser är man inte både bidragsmottagare
och bidragsgivare. Och framförallt än mer sällan om ens aldrig är bidragsmottagarna med
och fattar beslut om de exakta regelverken. För att öka trovärdigheten och bibehålla
självständigheten i folkrörelsen är det därmed angeläget att besluten separeras om vilken
verksamhet som ska bedrivas och hur resurserna ska tilldelas. Inte minst eftersom ett nytt
stödsystem kommer kräva en annan mer fortlöpande bedömning i syfte att nå idrottens
strategiska mål. En bedömning som är väldigt svår att genomföra inom ramen för en
stämma.
De strategiska målen som idrottsrörelsen redan fattat beslut om utgör vidare en stark
bevekelsegrund för RS förslag. De utmaningar som har listats under de senaste åren
behöver adresseras och RS finner att dagens stödsystem till fullo inte ger uttryck och
möjligheter för just detta. RS har nu tillsammans med medlemmar under perioden 2020
- 2025 hela 10 miljarder att försöka styra om en aning. Kan idrottsrörelsen styra om
exempelvis 10 % så anser RS att det finns ännu större möjligheter för idrottsrörelsen
samlat att nå sina mål.
Det bygger även på att stödet i högre grad än tidigare ges långsiktigt. RS föreslår
tvåårsperioder där SF och DF ska känna sig förvissade om vilket stöd de innehar under
dessa två under förutsättning att regleringsbrevet inte visar något annat. Det innebär
även att administrationen kring stöden ska minska. På samma gång ska även
stödmodellen innehålla viss flexibilitet för RS att föreslå projektområden som ska gå i
linje med strategin och den beslutade verksamhetsinriktningen. Genom att RS vartannat
år omprövar projektområdena ger det möjlighet att träffa mer rätt i förhållande till de för
idrotten aktuella utmaningar som föreligger.
RS slutliga ambition är att skapa ett system som har förmågan att möta en föränderlig
omvärld. Våra förutsättningar ändras allt snabbare och då är det viktigt att
idrottsrörelsen kan vara trygga i ramar och principer när såväl statsanslaget ökar som när
det minskar. I båda fallen skall RS kunna hantera detta på ett effektivt och transparant
sätt utifrån de föreslagna ramarna och principerna.
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En del av den transparensen är att SF i högre grad än tidigare även ska involveras i
direkta diskussioner om implementeringen av dessa ramar och principer. Det kommer att
ges tid och möjlighet att under våra större mötesplatser diskutera stödsystemen och som
kontrollstationer finns de kommande riksidrottsmötena. I förslaget ryms även ett antal
ramar och principer som ska borga för en mjuk övergång till ett nytt system.
Motiv till enskilda ramar och principer kan återfinnas i det remissunderlag som SF
tidigare tagit del av. De ramar och principer där RS föreslår förändringar har redovisats
tidigare.
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Bilaga 1 Styrande ramar och principer
Övergripande principer och styrning
•

Stöden ska bygga på långsiktighet gällande syfte med stöden, regelverk och
nivåer.

•

Alla nya stöd som införs av RF ska automatiskt fasas in med samma principer om
inte regleringsbrevet säger annorlunda.

•

Regelverket för stöden ska bekräftas vartannat år av RS.

Organisationsprinciper
•

IF kan erhålla verksamhets- och projektstöd oberoende om dess SF erhåller stöd
inom samma område.

•

Villkoren för medlemskap och ekonomiskt stöd ska skilja sig åt

•

Det ekonomiska stödet innehåller mer långtgående villkor än medlemskapet.

•

Organisationsstödet ska premiera förflyttning mot större organisatoriska enheter.

•

En förutsättning för ekonomiskt stöd är att SF ska presentera en plan för sin
verksamhet.

•

Korpen ska erhålla en uppdragsersättning där RS omprövar stödet vartannat år.
(justerad)

•

Organisationer som erhåller uppdragsersättning ska särskilt följas upp vartannat
år i förhållande till uppdragets karaktär (NY)

Stadgeprinciper
•

Efter 2021 riskerar de SF som inte uppfyller de stadgemässiga kraven på
representativitet förlora hela sitt ekonomiska stöd. (justerad)

•

SF som inte uppfyller SF:s åligganden enligt 11 kap 4§ riskerar att inte erhålla
något ekonomiskt stöd. (justerad)

•

Tydligare uppföljning ska genomföras avseende SF:s åliggande enligt 11 kap 4§.

Principer för paraidrott och jämställdhet
•

Verksamhetsstödet oavsett bidragsmottagare ska ta hänsyn till Paraidrottens
särskilda utmaningar.

•

Parasportförbundet ska ges en särställning i det ekonomiska stödsystemet som
omprövas vartannat år av RS allt eftersom handlingsplanen för Paraidrott
utvecklas.

•

SF ska ges möjlighet för 2020 - 2021 att söka projektstöd för jämställdhetsarbete.

Principer för kriterier och parametrar
•

Inga stöd ska utgöra en parameter i ett annat stöd.

Principer för kommande strategiperioder
•

RS ska föreslå uppdaterade ramar och principer för perioden 2026 – 2031 vid
stämman 2025
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Bilaga 2 Vägledande ramar och principer
Övergripande principer och styrning
•

Samtliga stöd som existerar eller införs ska alltid benämnas i enlighet med den
statliga bidragsgivningens terminologi.

•

Stödens syfte ska vara enkla att förstå.

•

Utfallet av fördelningen ska vara enkelt att förstå.

•

Projektstöden ska utgöra en mindre del av det totala stödet och inte överskrida
2018 års andelsnivå.

•

Verksamhetsstöd och projektstöd ska villkoras för användandet i enlighet med
stödens ändamål.

•

RS ska fatta tvååriga beslut om stöden till och med 2025.

•

RS ska, inför varje tvåårigt beslut, tillsammans med SF och DF utvärdera och
diskutera regelverk, ramar och principer. (justerad)

•

Riksidrottsmötet 2025 ska, oavsett typ av utvärdering av stödformerna och
resultat av densamma, behandla de ramar och principer om ekonomiskt stöd som
beslutades 2019.

Organisationsprinciper
•

SF kan erhålla organisations-, verksamhets- och projektstöd

•

DF ska erhålla organisations- och kan erhålla verksamhetsstöd.

•

SF som genomför uppdrag för hela eller stora delar av idrottsrörelsen kan beviljas
uppdragsersättning.

•

DF som genomför uppdrag som spänner över fler DF kan få ett ökat anslag via
omfördelning av det totala distriktsstödet.

•

SOK ska erhålla organisationsstöd samt uppdragsersättning.

•

Ett organisationsstöd ska införas där minsta bidragssumman ska göra att SF som
uppfyller villkoren för stödet kan efterleva RF:s stadgar.

•

Fyra olika verksamhetsstöd ska införas för följande områden; Elitidrott, barnoch ungdomsidrott, vuxenidrott och paraidrott.

•

Verksamhetsstödet ska växa på bekostnad av organisationsstödet.

•

SF ska ha möjlighet att söka projektstöd med tvåårsintervaller där RS med ett
tvåårsperspektiv beslutar om vilka inriktningar som ska premieras i förhållande
till Strategi 2025 och aktuella verksamhetsinriktningar.

•

DF ska erhålla ett organisationsstöd som tillsammans med regionala ersättningar
möjliggör att basuppdraget kan hanteras likartat.

•

Verksamhetsstöd ska ges till DF för att understödja SF:s och IF:s arbete med
Strategi 2025 fram till 2025 där RS beslutar i tvåårsintervaller.

•

Ett regionalt verksamhetsstöd till DF ska införas där RS på ett tvåårsperspektiv
gör bedömningar om vilka funktioner som ska bekostas centralt.

•

RS ska via arbetet i det samordnade elitstödet avtala om en modell för
uppdragsersättning till SOK och SPK för perioden 2020 - 2025.
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•

Korpen ska erhålla en uppdragsersättning där RS beslutar i tvåårsintervaller.

Principer för paraidrott och jämställdhet
•

Stöd som direkt kan appliceras på individ ska villkoras lika till bägge könen
alternativt fördelas merparten till det kön med sämst förutsättningar.

•

RS ska under perioden 2020-2025 genomföra jämställdhetsanalyser av befintliga
och nya stödformer. (justerad)

•

SF ska vid projektansökningar analysera sin planerade projektidé utifrån kön och
jämställdhet.

•

Möjligheten ska finnas till särskilt projektstöd (övergångsstöd) för SF som övertar
paraidrott från Parasportförbundet.

•

SF som organiserar paraidrott ska ges möjlighet att få verksamhetsstöd för detta.

Principer för stöd till barn och ungdomsidrotten
•

Regelbunden dokumenterad idrottsverksamhet för barn och ungdomar, oavsett
aktivitetsform, ska ges möjlighet att erhålla stöd. (justerad)

•

Utveckling av ungdomsidrotten ska ha ett särskilt fokus i projektstöd till IF.
(justerad)

•

IF ska erhålla ett högre verksamhetsstöd för ungdomsidrotten om det statliga
anslaget nämnvärt ökar (NY)

•

Stödet till barn och ungdomsidrotten ska stimulera verksamhet som ger
möjlighet till allsidig idrottsutveckling där tävlingen utvecklar individens
färdighetsnivå. (justerad)

•

Ett riktat verksamhets- och/eller projektstöd ska införas för att utjämna
socioekonomiska klyftor för ökat deltagande i idrottsrörelsen.

•

IF ska erbjudas möjligheteten att söka projektstöd för att skapa förutsättningar
för mer och bättre idrott.

•

Inom ramen för stödet till barn- och ungdomsidrott ska det fortsatt ges pengar
för ”strukturomvandling” 2020 - 2021.

Principer för kriterier och parametrar
•

I de fall som beräkningsparametrar används ska parametrar som direkt kan
hänföras till stödets ändamål dominera utfallet.

•

Delar av verksamhetsstödet ska fördelas utifrån framåtsyftande parametrar
(exempelvis planer)

•

Ekonomiskt stöd till SF, DF och SOK ska alltid beräknas i jämna 10 000 kr

•

För beräkning av organisationsstödet ska intervall användas före exakta tal.
(justerad)

Principer för kommande strategiperioder
•

RS ska bjuda in SF och DF till särskilda dialoger om ramar och principer för det
ekonomiska stödet gällande 2026 och framåt. (justerad)
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Bilaga 3 Övergångsorienterade ramar och principer
•

SF som uppfyller medlemsvillkoren för organisationsstöd ska erhålla minst 90 %
av sitt nuvarande matematiska SF-stöd 2020 samt minst 80 % 2021. (justerad)

•

SF som uppfyller villkoren för verksamhetsstöd för barn- och ungdomsidrott ska
erhålla minst 90 % av sitt nuvarande beräknade utvecklingsstöd för Idrottslyftet
2020 samt minst 80 % 2021

•

DF ska erhålla minst 90 % av sitt nuvarande DF-stöd 2020 samt minst 80 %
2021.

•

DF ska erhålla minst 90 % av sitt nuvarande beräknade utvecklingsstöd för
Idrottslyftet 2020 samt minst 80 % 2021.

•

Från 2022 ska det ekonomiska stödsystemet gälla fullt ut.

•

Vid höjt anslag ska RS besluta om hur detta anslag ska fördelas med
inskränkningen att ingen stödform kan minska i kronor och ören.

•

Vid sänkt anslag ska RS besluta om hur detta anslag ska fördelas med
inskränkningen att ingen stödform kan minskas med mer än 5 % såtillvida inte
anslaget minskar med större procentandel.
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Bilaga 4 Konkretisering av stadgekrav på representativitet
RF-stämman beslutade 2017 om att anta stadgeändringar i 11 kap 4§ 4 punkten i RF:s
stadgar. Den nya stadgelydelsen som träder ikraft 1 juni 2021 är enligt följande
SF ska i sina stadgar föreskriva att styrelser och valberedningar ska bestå av kvinnor
och män, att ettdera könet ska vara representerat med minst 40 procent av övriga
ledamöter i styrelser, och med hälften av övriga ledamöter i valberedningar samt att i
normalstadgar för SDF föreskriva att styrelser och valberedningar ska bestå av
kvinnor och män.
Konkret innebär det att SF efter 1 juni 2021 måste ha en sammansättning enligt
nedanstående tabeller samt att SF:s stadgar innehåller ovanstående krav.
Styrelse

Stadgeenlig sammansättning
Antal övriga ledamöter

Män

Kvinnor

2

1

1

3

2

1

4

2

2

5

3

2

6

3

3

7

4

3

8

4

4

9

5

4

5

5

6
6
6

6

7

5

10
11
12

Alternativ

Kvinnor

Män

eller

2

1

eller

3

2

eller

4

3

eller

5

4

4

eller

6

4

5

eller

6

5

eller

7

5

Valberedning

Stadgeenlig sammansättning
Antal övriga ledamöter

Män

Kvinnor

2

1

1

3

2

1

4

2

2

5

3

2

6

3

3

7

4

3

8

4

4

9

5

4

10

5

5

11
12

6

5

6

6
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Alternativ

Kvinnor

Män

eller

2

1

eller

3

2

eller

4

3

eller

5

4

eller

6

5
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