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Framtidens idrottsförening – ”kvalitativt LOK-stöd”

Efter årets träffar angående Idrottslyftet/strategier/framtidens idrottsförening så lämnar Svenska
Mångkampsförbundet följande tankar. För oss går allt detta ihop i en fråga som behöver svaras på
samtidigt. Alla möten handlar om att titta tillbaka och repetera men vi tar aldrig nästa steg framåt.
SMKF tycker att det är viktigt att vi nu slutar med att titta tillbaka och repetera, vi måste bestämma
oss för vad vi vill och sen fokusera på det och gå framåt. I vår värld så finns där några saker som
borde göras omgående för att komma vidare.
Vi vet att vi vill fokusera på att behålla, då måste vi titta på de som lyckats. Det finns massor av
föreningar som behåller sina ungdomar, vad gör de? vilka kärnvärden finns i dessa föreningar, vilken
kultur gäller? Genom att kartlägga dessa föreningar så vet vi vad som behövs för att lyckas, det
handlar om ledarskap men också att bygga upp en föreningskultur, en vi-känsla som den aktive inte
vill lämna. Ta bort målet Världens bästa och ersätta det med världens gladaste, det handlar om att
må bra!
Med denna kunskap blir det sen att utvärdera föreningarna med något liknande SISUs
skattningsverktyg men gärna också via en enkät som medlemmarna skall svara på. De kommersiella
”föreningarna” arbetar hela tiden med att undersöka vad kunden tycker, vi kallar det för
klimatundersökning, här mäter man hur den aktiva upplever föreningen och deras ledare.
SMKF skulle vilja se att denna enkät tillsammans med skattningsverktyget är underlag för pengarna
som idag delas ut via LOK. Kan vi få alla medlemmar i en förening en gång om året betygsätta sin
förening så har vi fått ett otroligt bra underlag för att lägga in resurserna där det behövs och säkra
upp att medlemmarna stannar i vår organisation. Dvs betyget plus antalet som fyllt i enkäten är
basen för pengafördelningen.

Detta innebär att de resurser som vi idag lägger på LOK systemet istället används för att skapa
framtidens idrottsföreningar där inte ungdomarna slutar när de fyller 15 år.
SMKF ser vissa problem med att de aktiva ner i åldern 6 år skall fylla i detta dokument men det hade
varit mycket värt. Ett annat problem är att vissa barn får fylla i flera undersökningar eftersom detta
bör göras för varje idrott man sysslar med. Tävlar man tex både i friidrott och modern femkamp så
behöver man fylla i ett för varje idrott för att det skall bli rätt hela vägen. Men barn i dag använder
datorn så pass mycket så det borde inte vara några problem, de kan även göra det tillsammans med
sina föräldrar de första åren.
Kan vi få föreningarna att lyssna på sina medlemmar, få dem att skapa det som medlemmarna vill ha
för att stanna kvar så kommer vi också vända trenden. De privata aktörerna på marknaden vet vad
det innebär att lyssna och rätta sig efter det behov som finns, vi behöver göra samma sak. Om vi
lägger pengarna på att ersätta LOK med ett nytt verktyg så kommer vi också få ett annat fokus i
klubbarna. Fler av SISUs utbildningar skall handla om att bygga föreningskultur, stärka den sociala
förmågan istället för att lägga energi på det som inte genererar något i behålla perspektivet.

Svenska Mångkampsförbundet föreslår
Att

RF-stämman ger RS i uppdrag att ta fram ett förslag till kvalitativ värdering av
idrottsföreningarnas verksamhet och som ska ingå som en faktor i LOK-stödet eller
ersätta detta.
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