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10.24 Motion nr 25: Svenska Taekwondoförbundet
Vägledning för SF med gren- och/eller
underförbund
Motionärernas förslag:
Svenska Taekwondoförbundet föreslår
att

RF-stämman ger RS i uppdrag att ta fram förslag på vägledning för hur
gren och/eller underförbund kan vara en del av idrottsrörelsen.

RS föreslår:
att

motionen är besvarad med hänvisning till vad som anförs i RS utlåtande
över motionen.

Riksidrottsstyrelsens utlåtande
Motionären framhåller i sin motion att den interna organiseringen varierar mellan olika
specialidrottsförbund (SF). Riksidrottsstyrelsen (RS) delar denna bild. Vissa SF bedriver
och administrerar enbart en idrott medan andra SF bedriver och administrerar flera olika
idrotter. SF som bedriver och administrerar flera olika idrotter kan organisera sitt
förbund på olika sätt. Inom vissa SF hanteras de grenspecifika frågorna inom ramen för
grensektioner eller grenkommittéer medan de grenspecifika frågorna inom andra förbund
hanteras av gren- eller underförbund som kan vara egna juridiska personer.
I 11 kap. 1 § RF:s stadgar anges att idrottsföreningarna är medlemmar i SF:et. SF har rätt
att efter RS godkännande ha en annan ordning. I SF som följer huvudregeln och som har
gren- eller underförbund finns det mellan SF och grenförbund en avtalsmässig relation,
dock inte en medlemsrelation, detta även om grunderna för gren eller underförbunden
anges i SF:ets stadgar. Medlemsrelationen finns istället mellan SF:et och
idrottsföreningarna respektive mellan gren- eller underförbundet och de
idrottsföreningar som ansökt om och beviljats medlemskap i gren- eller underförbundet.
RS menar att varje SF bör ha största möjliga utrymme att inom sig organisera sin
verksamhet utifrån förutsättningarna i det enskilda SF:et. Detta omfattar till exempel
frågan i vilken omfattning SF:et överför beslutanderätt eller statligt stöd till gren- eller
underförbund. Om ett SF överför beslutanderätt eller statligt stöd för särskild verksamhet
eller särskilt projekt till gren- eller underförbund bör detta förenas med ett avtal om
återrapporteringskrav. Även i övrigt finns fördelar med att reglera samarbetet genom ett
avtal mellan SF:et och gren- eller underförbund. Avtalet bör utformas utifrån
omständigheterna i det enskilda fallet.
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Mot denna bakgrund menar RS att en mer generell vägledning för gren- och/eller
underförbund inte skulle tillföra idrottsrörelsen i stort ett större värde. En generell
vägledning riskerar att bli så generell att den inte är till verklig nytta för någon. RS menar
att det istället är mer effektivt att RF, på sätt som redan sker idag inom ramen för det
stödjande uppdraget, stödjer och vägleder enskilda SF i frågan om att finna en lämplig
organisering och en lämplig reglering av densamma. Det kan handla om att, utifrån
omständigheterna i det enskilda fallet, bestämma former för samarbetet mellan SF och
gren- eller underförbund vilka nedtecknas i ett avtal mellan parterna. Det kan också
handla om förslag på fördelningsmodeller för fördelning av ekonomiskt stöd mellan SF:et
och dess gren- eller underförbund.
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Motion till Riksidrottsmötet 2021

Vägledning för SF med gren- &/eller
underförbund
Om gren- &/eller underförbund ska vara en möjlig lösning för
idrottsrörelsen att organisera fler idrotter och möjliggöra för mer
samgående mellan befintliga idrotter så behövs vägledning från RF för
inom vilka ramar som det är möjligt.
Underförbunden beskrivs av RF utifrån att specialidrottsförbundet är medlem i
RF och underförbunden, som egna juridiska personer, medlemmar i det aktuella
förbundet. Syftet med denna uppdelning är att administrativt hålla ihop
förbundet och dess resurser, samtidigt som underförbunden själva ansvarar för
och äger sin idrottsliga utveckling. Skillnaden gentemot att vara en organisation,
är att underförbunden är egna juridiska personer med en egen styrelse.
Föreningar är medlemmar i både underförbundet och specialidrottsförbundet.
SF är ytterst ansvarig för den idrottsliga verksamheten i sitt förbund. SF kan
utesluta ett underförbund som exempelvis bryter mot RF:s eller SF:ets stadgar
eller om underförbundet inte bedriver någon verksamhet. Det finns också olika
varianter av denna organisering som inte alltid är formade utifrån egna
juridiska personer. Hur ekonomin har fördelats inom SF med underförbund
skiljer sig också. En del förbund har en framtagen fördelningsprincip där
huvuddelen av förbundets ekonomiska resurser fördelas ut mellan
underförbunden. I andra SF ligger de mesta ekonomiska resurser kvar centralt.
(RF anslutningsutredning, 2018)
Utifrån anslutningsutredningen så konstaterades det att det krävs incitament
för att såväl kunna rösta in nya förbund som för att skapa en miljö där idrotter
arbetar tillsammans. Och vid den senaste träffen i RF:s idrottsnätverk så lyftes
grenförbund fram som en möjlig lösning för att ansluta sig till idrottsrörelsen.
Det saknas dock stöd kring huruvida en grenförbundslösning kan leda till en
mer effektiv och ansvarsfull fördelning av stöd. Vilka krav som ställs på
grenförbund, uppföljning av verksamheten och generell vägledning till SF på
vilket sätt grenförbund kan vara en del av idrottsrörelsen i stort. Det handlar
både om att ta lärdom om hur organiseringen hittills sett ut inom förbund med
gren- &/eller underförbund, fördelar och utmaningar, samt hur det bör och kan
se ut framåt.
Se förslag på nästa sida.
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FÖRSLAG:
Taekwondoförbundet föreslår att RF- och SISU-stämman beslutar
Att

RIM ger RS i uppdrag att ta fram förslag på vägledning för hur gren- &
underförbund kan vara en del av idrottsrörelsen.

För Svenska Taekwondoförbundet

Sammi Kaidi
Förbundsordförande

Om Svenska Taekwondoförbundet
Svenska Taekwondoförbundet organiserar den koreanska kampsporten Taekwondo som
dessutom är en olympisk gren. Förbundet har ca 26 000 utövare i närmare 200 st
föreningar i hela Sverige. Under 2020 har förbundets medlemmar fattat beslut om ett
progressivt förändringsarbete till år 2024. Det handlar om att svensk taekwondo förenar
människor, stärker demokratin och utvecklar verksamheten samtidigt som strategi2025
blir mer integrerat i all förbunds- & idrottslig utveckling.

