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10.25 Motion nr 26: Svenska Fotbollförbundet och
Svenska Ishockeyförbundet
Se över strukturerna för att bedriva motionsidrott
Motionärernas förslag:
Svenska Fotbollförbundet och Svenska Ishockeyförbundet föreslår
att

RF-stämman beslutar att uppdra till Riksidrottsstyrelsen att se över om det
finns strukturella förändringar, inklusive ändring av RF:s stadgar, som kan
göras för att underlätta för föreningar och SF att bedriva motionsidrott,
inklusive motionstävlingar, i föreningsform.

RS föreslår
att

RF-stämman beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till vad
som anförs i RS utlåtande över motionen.

Riksidrottsstyrelsens utlåtande
Allt fler SF utvecklar motionsidrott inom sina föreningar och bidrar på så sätt till den
gemensamma resan mot 2025. Den förändring idrottsrörelsen vill uppnå med Strategi
2025 kan sammanfattas med ”från triangel till rektangel”. Förändringen som eftersträvas
innebär att alla oavsett ålder och ambitionsnivå har möjlighet att idrotta i förening under
hela livet.
Motionärerna lyfter ett antal hinder på vägen för att bedriva motionsidrott i förening. De
lyfter bland annat strukturella hinder, som stadgar, regelverk, riktlinjer för att bilda
förening samt höga administrativa krav på föreningar. Samtidigt menar motionärerna att
vi inte ska hitta kryphål för föreningar eller utarma föreningsformen i sig.
Riksidrottsstyrelsen anser att frågan om motionsidrott i förening är mycket viktig för
idrottsrörelsens utveckling. Det är positivt att allt fler SF bedriver utvecklingsarbete kring
motionsidrott och vi ser att RF bör ha en samordnande roll i detta arbete. Det är dock SF
och idrottsföreningen som bäst leder utvecklingsarbetet nära idrottsverksamheten och
därmed är bäst skickade att hitta vägar till att förenkla och sänka trösklar för
motionsidrott i förening.
RS vill stärka arbetet inom utvecklingsresan ”Den moderna föreningen engagerar” och
föreslår i förslaget till Verksamhetsinriktning för 2022-2023, att RF ska ”Samordna SF:s
utvecklingsarbete kring former för motionsidrott i förening”. Ett sådant utvecklingsarbete
som leds av SF inom sina respektive förbund och samordnas av RF, ska syfta till att hitta
vägar över sådana hinder som motionären anger. RS anser att ett utvecklingsarbete är en
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mer ändamålsenlig metod för att sänka trösklarna för motionsidrott i förening, än vad en
av RF ledd utredning skulle vara. Därmed anser RS att motionen bör anses besvarad.
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Stockholm och Solna, december 2020

Till:
Riksidrottsförbundet
riksidrottsforbundet@rf.se

Motion till RF-stämman 2021

Se över strukturerna för att bedriva motionsidrott
Svenska Ishockeyförbundet och Svenska Fotbollförbundet föreslår att RF-stämman beslutar
att

uppdra till Riksidrottsstyrelsen att se över om det finns strukturella förändringar,
inklusive ändring av RF:S stadgar, som kan göras för att underlätta för föreningar och
SF att bedriva motionsidrott, inklusive motionstävlingar, i föreningsform.

I Centrum för idrottsforsknings rapport ”Statens stöd till idrotten - uppföljning 2019” kan vi läsa att
”CIF samlade analys är att det råder en tydlig hälsotrend bland unga – men att denna trend verkar gå
idrottsrörelsen förbi.” Allt fler SF arbetar med motionsidrott och nu finns även verksamhetsstöd
vuxenidrott för att kunna arbeta bredare med frågorna. Vi har i dialog med andra SF som arbetar
med att bygga upp sin motionsidrott skapat oss en bild av att de förenings- och regelverksstrukturer
som finns inom svensk idrott inte alltid hjälper denna utveckling. Den moderna föreningen
engagerar, men har strukturerna för föreningar följt med på resan mot 2025? Stämmer kraven på
föreningar överens med föreningarnas behov 2025? Finns det strukturer vi kan förändra för att passa
fler och skapa engagemang i fler målgrupper än idrottsrörelsen gör idag?
Vi tror att det finns ett utrymme inom svensk idrott att möta upp motionärer på ett annat sätt. Vi
tror att det behövs en utredning för att säkerställa att idrottsrörelsen inte är för komplex för att
kunna växa i den riktning vi vill. Vi har inte svaren på hur denna förändring skulle se ut exakt, men det
kan exempelvis handla om att se över riktlinjer för att bilda och driva förening ute i rektangeln, att
erbjuda möjlighet att vara instegsföreningar under två år likt det tänket som finns för nya SF idag
eller att ställa andra administrativa krav på föreningar som enbart bedriver rekreationsidrott, kanske

Svenska Fotbollförbundet

hittar vi en modell där kraven och belöningarna ökar med den verksamhet föreningarna bedriver. Det
kanske till och med handlar om att rekreationsidrottare inte ska tillhöra sina SF utan erbjudas
medlemskap i ”RF rekreation” vilket möjliggör deltagande i alla SF:s rekreationstävlingar. Vidare
behöver idrottsrörelsen säkerställa att de strukturer som finns idag inte är hinder för att bedriva
spontan- och motionsidrott inom ramen för förening.
Vi vill med denna motion inte hitta kryphål för föreningar eller utarma föreningsformen i sig, utan att
RF ska se över om det kan vara så att vi behöver nya sätt för grupper att komma in till
idrottsrörelsen. Exakt vilka strukturella förändringar som behövs vet vi inte idag, men vi har
identifierat ovanstående frågor som vi önskar utreds, bearbetas och slutligen besvaras. Vi vill därför
uppdra åt Riksidrottsstyrelsen att till RIM 2023 se över om det finns strukturella förändringar som
kan göras, inklusive ev. ändringar av RF:s stadgar, för att underlätta för föreningar och SF att bedriva
motionsidrott i föreningsform. SvFF är förstås beredda att delta aktivt i ett sådant utredningsarbete.

Med de bästa idrottshälsningar,
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ISHOCKEYFÖRBUNDET
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Generalsekreterare
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