Motion till RF-stämman 2017

Samarbete och samordning av elitidrottsstödet
I en motion om ”Idrottspolitisk offensiv” till RF-stämman 2015 skrev Svenska
Fäktförbundet följande:
”Ökad kraft måste också läggas på elitidrottens rätt till stöd från stat och kommun.
På samma sätt som bredden ger underlag för svensk idrotts mest lysande stjärnor,
är den framgångsrika elitidrottaren inspirationskälla och föredöme.
Regering och riksdag har under senare år gett Riksidrottsstyrelsen större frihet att
själv disponera statsanslaget. Denna frihet är inte så mycket värd, så länge
statsanslaget realt sett sjunker. Därigenom har förbundens stöd till elitidrotten,
med landslagssatsningarna, fått mindre resurser än tidigare.
De olympiska specialförbunden kan söka tröst i det faktum, att SOK:s
sponsorintäkter har ökat från 40 miljoner kronor per år till ca 100 miljoner kronor
inom loppet av några år.”
Statsanslaget har nu fått en uppräkning i jämförelse med den tidpunkt, då motionen
skrevs. Det är mycket tillfredsställande, och kan säkert till stor del förklaras med
Riksidrottsstyrelsens och RF-kansliets allt bättre arbete med de idrottspolitiska
frågorna.
Samtidigt som det idrottspolitiska arbetet intensifieras med sikte på ökade resurser
är det viktigt att idrottsrörelsen själv försöker använda resurserna, bl.a. till
elitidrotten, på bästa sätt.
RF fördelar landslagsstödet och ger specialförbunden stöd inom utbildning och
forskning/utveckling. RF:s elitidrottsavdelning har ökat sin kompetens betydligt
under senare år. Arbetet med Riksidrottsuniversitet kan bidra till en ännu bättre
elitidrottsmiljö på de orter som är aktuella.
SISU Idrottsutbildarna arrangerar Elittränarutbildning samt vissa
specialistutbildningar.
SOK ska förbereda och leda det svenska deltagandet i olympiska spel samt bidra till
konkurrenskraftiga OS-trupper. Det betyder bl.a. finansiering och arbete med toppoch talangprogrammet. En viktig uppgift är att använda de olympiska ringarna, ett av
världens starkaste varumärken, för att öka finansieringen. 2010 försvann
statsanslaget till topp- och talangprogrammet. Under fyra år därefter ökade SOK
sponsorintäkterna från 40 till 100 miljoner eller med 250 procent. Den prestationen
har gett många svenska idrottsaktiva helt nya möjligheter.

Till SOK:s styrka bidrar kvalificerade sportchefer och övrig personal inom SOK:s
organisation.
SOK har också startat ett samarbete med vissa högskolor och universitet.
Sveriges Paralympiska Kommitté (SPK) organiserar och genomför svenskt
deltagande i Paralympics samt förbereder de aktiva med bl.a. topp- och talangstöd.
Samarbete och samordning
Det finns flera angelägna frågor, där ett ännu bättre samarbete skulle behövas. Det
gäller t.ex. den önskade samordningen av arbetet med elitidrottsutveckling och
fördelning av elitidrottsstöd. Det bör vara möjligt för t.ex. olympiska förbund att ha
en dialog, som skulle innehålla både SOK:s satsningar och RF:s landslagsstöd. Det
förutsätter en nära samverkan mellan SOK:s sportchefer och RF:s
elitidrottsavdelning. Arbete med t.ex. fysprofiler och utvecklingstrappor bör ske
genom samverkan mellan SOK och RF:s elitidrottsavdelning, så att kompetenserna
på båda håll kan komma alla SF till del, samtidigt som en gemensam syn förankras
inom alla SF.
Det finns anledning att tro, att ett samarbete mellan RF och SOK i frågor om
idrottens ställning på universitet och högskolor också skulle kunna bli mycket
framgångsrikt. Det skulle bl.a. kunna innebära kraftfulla ansträngningar för att
förbättra möjligheterna att kombinera elitidrott och högre utbildning, forskning om
viktiga idrottsfrågor och en praktisk tillämpning av forskningens resultat inom
idrotten. Samtidigt skulle samarbetet mellan RF och SOK inom detta område kunna
stärka Riksidrottsuniversiteten.
För ett antal år sedan förekom en diskussion om en organisation, där RF:s
elitidrottsavdelning och SOK:s sportchefer skulle arbeta integrerat och samordnat för
att säkerställa att goda idéer spreds inom båda organisationerna. Denna möjlighet
bör prövas av Riksidrottsstyrelsen och SOK:s styrelse.
Beslut om kansliernas organisation fattas av respektive styrelse och behöver formellt
inte beslutas av årsmöten vare sig i RF eller SOK.
Yrkande
Svenska Fäktförbundet yrkar
att Riksidrottsstyrelsen redan vid RF-stämman 2017, i samråd med SOK:s styrelse,
presenterar förslag till hur samverkan med SOK kan öka, när det gäller t.ex.
elitidrottsstödet och det vardagliga arbetet med utvecklingen av elitidrotten.
SVENSKA FÄKTFÖRBUNDET
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