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Motion till Riksidrottsförbundets stämma 2015 - ”SF-stödet”
Svenska Mångkampsförbundet (SMKF) har under de senaste 4 åren erhållit ett
minskat RF-anslag på nästan 50 %.
Vi har tvingats till minskad verksamhet och också minska antalet anställda för att
kunna möta kostnadsreduceringarna. Förbundet har hamnat i en ”moment – 22”
situation, trots att vi arbetar för högtryck för att finna andra finansieringar till vår
verksamhet. Ett sådant exempel är att vi, tillsammans med några andra mindre och
ickekommersiella förbund har bildat Idrottsalliansen och spelbolaget Klubblo.
Sponsorer står inte i kö för att teckna kontrakt med idrotter som är små och/eller icke
är ”TV/media-mässiga”, vilket gör att vi inte hittar nya/andra finansieringskällor på
”marknaden”. SMKF är inte ensamma om att vara i denna situation utan flertalet av
andra små/ickekommersiella förbund har samma förutsättningar för att bedriva sin
verksamhet.
I dokumentet ”Idrotten vill” uppfattar vi att svensk idrottsrörelse ska bedrivas i en
sådan omfattning att alla ska kunna vara med, dvs även ”udda” idrotter som
intresserar andra aktiva till att utöva en fysisk aktivitet utanför fotbollen och/eller
andra större idrotter.
Nuvarande modell med ett antal nyckeltal för RF´s fördelning av statsmakternas
anslag till SF innebär att de mindre och ickekommersiella idrotterna inte kommer att
överleva. Är det detta som RF och de större SF vill?
När vi har analyserat fördelningen av de preliminära SF-anslagen inför 2015 så kan
vi konstatera att det är 15 stycken SF som kommer att få mindre än 1 miljon.
Tillsammans får dessa SF totalt 12 395 000 kr. SMKF anser det rimligt att det finns
en lägsta nivå på anslaget så att alla förbund, oavsett vad som rapporteras i
IdrottOnline, får ett minimi-stöd på 1 miljon. För att uppnå den önskade minimi-nivån

för dessa 15 SF behöver det endast, till 2015, tillföras totalt 2 605 000 kr, vilket
endast är 0,9% av totalen.

Svenska Mångkampsförbundet föreslår, med ovan som bakgrund,
Att

- RF-stämman beslutar att samtliga SF ska erhålla ett grundanslag
på 1 MSEK/år senast fr. o. m. verksamhetsåret 2015
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