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12.2 RS förslag
Uteslutning av Svenska Landhockeyförbundet
Förslag:
RS föreslår att RF-stämman beslutar
att

utesluta Svenska Landhockeyförbundet som medlem ur Riksidrottsförbundet; samt

att

beslutet träder i kraft den 1 januari 2021.

Riksidrottsstyrelsens utlåtande
Villkoren för specialidrottsförbunds (SF:s) medlemskap i Riksidrottsförbundet (RF)
anges i 10 kap. 2 § RF:s stadgar. I paragrafen anges
Vid prövning av förbunds medlemskap gäller följande:
1. Förbundet ska bedriva och administrera idrott.
2. Förbundet ska vara en ideell förening.
3. Förbundets verksamhet ska stå i samklang med av RF-stämman beslutad
verksamhetsidé, vision och värdegrund enligt 1 kap.
4. Förbundet ska bedriva/administrera idrottslig verksamhet som inte är nära
besläktad med verksamhet inom till RF redan anslutet förbund.
5. Förbundet ska ha minst 25 medlemsföreningar med minst 1 500 medlemmar.
Om det finns särskilda skäl kan, efter förslag av RS, beslut om medlemskap tas med
avvikelse från villkoren i 4 och 5 punkterna.
I Riksidrottsstyrelsens (RS) proposition 10.3 Kriterier, villkor och anslutningsformer
gällande medlemskap i RF och SISU föreslås ett tillägg i 10 kap. 2 § med lydelsen att
förbundet ska ha varit etablerat och bedrivit verksamhet i minst tre år. I propositionen
föreslås även att beslutet om ändringar i RF:s stadgar ska träda i kraft omedelbart. RS
förslag om uteslutning av Svenska Landhockeyförbundet utgår mot denna bakgrund från
den föreslagna nya lydelsen i 10 kap. 2 § RF:s stadgar.

Granskning av Svenska Landhockeyförbundets medlemsföreningar
I juni 2017 beslutade RS att begära in handlingar från samtliga medlemsföreningar i de
förbund som per den 31/12 2016 hade 50 eller färre medlemsföreningar i sin
medlemsförteckning. Syftet med att begära in handlingar från föreningarna var att
granska att föreningarna uppfyllde de grundläggande villkoren för förenings medlemskap
i SF, såsom de kommer till uttryck i 8 kap. 1 § RF:s stadgar. För granskningen begärdes
stadgar, medlemsförteckning och organisationsnummer in. Vidare ålades föreningarna
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att skicka in de tre senaste årens årsmötesprotokoll med tillhörande
verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse. Varje
förening kontaktades via e-post och post till den officiella adressen angiven i IdrottOnline
eller inhämtad från SF:et. Föreningar som inte inkom med handlingar påmindes vid två
tillfällen.
Men inskickade handlingar och kompletterande frågor som underlag granskades att
föreningarna uppfyllde villkoren i 8 kap. 1 § RF:s stadgar. Resultatet av granskningen
rapporterades åter till berörda förbund i september 2017 varefter förbunden gavs
möjlighet att senast den 14 december 2017 komplettera granskningsresultatet. Resultatet
efter kompletteringen lades sedan till grund för RS beslut om SF-stöd 2018. Stödet
reducerades för de SF som hade färre än 25 föreningar som RF bedömde uppfyllde
villkoren för medlemskap i SF.
Under 2018 genomförde RF en förnyad granskning av de föreningar som 2017 hade
större avvikelser eller där föreningarna inte hörts av. Även nya föreningar granskades.
Resultatet rapporterades åter till berörda förbund i oktober 2018 samt lades till grund för
beslut om SF-stöd 2019. Förbunden ålades även att utesluta de föreningar som vare sig
2017 eller 2018 inkommit med handlingar och därmed underlåtit att efterfölja RS beslut
från juni 2017.
Efter granskningen 2018 hade fyra SF, varav Svenska Landhockeyförbundet var ett av
dem, färre än 25 föreningar som RF bedömde uppfyllde villkoren för medlemskap i SF.
Dessa fyra SF blev föremål gör ytterligare en granskning på så sätt att de föreningar som
2018 hade större avvikelser eller där föreningarna inte hörts av ånyo förelades att skicka
in handlingar till RF för granskning. Även nya, inte tidigare granskade föreningar
omfattades av denna granskning.
Resultatet av de fyra granskningarna som genomförts av Svenska Landhockeyförbundets
föreningar under perioden 2017 till 2019 har utfallit enligt följande:
2017

10 föreningar uppfyllde villkoren för medlemskap i SF

2017-12

11 föreningar uppfyllde villkoren för medlemskap i SF

2018

12 föreningar uppfyllde villkoren för medlemskap i SF

2019

12 föreningar uppfyller villkoren för medlemskap i SF

Under hela processen har Svenska Landhockeyförbundet löpande informerats om RF:s
granskningsarbete, om resultatet av de olika granskningarna och om varje förenings
eventuella avvikelse eller avvikelser. RF har parallellt med granskningsarbetet erbjudit
förbunden stöd i att hantera och arbeta med resultatet av granskningarna.

Förslag om uteslutning
Vid genomlysningen per 31/12 2018 framgår att Svenska Landhockeyförbundet har 12
föreningar som RF bedömer uppfyller villkoren för medlemskap i RF. RS menar Svenska
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Landhockeyförbundet inte uppfyller det villkor om förbunds storlek som anges i 10 kap 2
§ RF:s stadgar.
Ett beslut om uteslutning av ett förbund ur RF träffar såväl förbundet som dess
medlemsföreningar. Såväl förbundet som föreningarna har rimligen upprättat en
verksamhetsplan och budget baserat på ett medlemskap i RF och de ekonomiska stöd
som medlemskapet skapar förutsättningar för. Svenska Landhockeyförbundet har i
januari 2019 fått besked om vilka ekonomiska stöd som utgår till förbundet 2019.
Förening har troligen budgeterat för LOK-stöd och Idrottslyftsmedel 2019. Redan på
denna grund menar RS att det inte framstår som rimligt och för landhockeyidrottens
möjlighet till fortlevnad att beslutet skulle träda i kraft redan vid RF-stämmans
avslutande, med eventuella frågor om återbetalningar som följd. RS föreslår istället att
beslutet träder i kraft den 1 januari 2021. I uteslutningsprocessens praktiska
genomförande bör RF så långt det är möjligt verka stödjande för landhockeyidrottens
möjlighet till fortlevnad. RS framhåller även att ett samgående med ett annat förbund
skulle kunna innebära ett administrativt arbete tillsammans men där respektive idrott
fortsatt kan äga sin kultur och sin beslutanderätt vad gäller specifika frågor. Det finns
också exempel där idrotter lär av varandra och blir en starkare kraft tillsammans inom
specifika frågor. RF kommer att erbjuda SF som vill samverka, såväl personellt som
ekonomiskt, stöd i processen.
Föreningarna har rätt att ansöka om LOK-stöd för verksamhet genomförd senast den 31
december 2020. Föreningarna har även rätt att fram till samma datum ansöka om
Idrottslyftsmedel. Denna ordning innebär att såväl Svenska Landhockeyförbundet som
dess föreningar även en tid efter 1 januari 2021 kan ha vissa rättigheter och skyldigheter
gentemot RF.

Medlemskapet i SISU
I SISU Idrottsutbildarnas (SISU:s) stadgar finns inte något villkor om ett förbunds storlek
för medlemskap. Mot denna bakgrund påverkas inte Svenska Landhockeyförbundets
medlemskap i SISU av ett eventuellt beslut om uteslutning ur RF. Detta medför att såväl
förbundet som dess föreningar fortsatt har de rättigheter och skyldigheter som följer av
medlemskapet i SISU.
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