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10.6 Motion nr 3: Svenska Ishockeyförbundet och
Svenska Friidrottsförbundet
Idrottspolitisk offensiv mot valet 2022
Motionärernas förslag:
Svenska Ishockeyförbundet, Svenska Friidrottsförbundet föreslår
att

idrottsrörelsen omgående startar en idrottspolitisk offensiv riktad mot
framförallt det kommande valet 2022 samt,

att

RF/SISU-styrelsen ges i uppdrag att omgående initiera en process som
involverar SF för framtagning av en strategi och plan för en sådan
idrottspolitisk offensiv.

RS föreslår
att

RF-stämman beslutar att bifalla motionen.

Riksidrottsstyrelsens utlåtande
Riksidrottsstyrelsen instämmer med motionärerna om att 2020 kommer att gå till
historien som ett av de mest utmanande i modern tid. Idrottsrörelsen har drabbats hårt
av coronapandemin – både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. En direkt effekt blev att
föreningar och förbund inte kunde genomföra planerade evenemang med publik eller
många deltagare. Dessa evenemang var planerade sedan lång tid och kostnaderna redan
tagna, men där intäkterna skulle komma i samband med evenemangets genomförande.
Övriga samhällsutmaningar skulle också komma att påverka idrottsrörelsen. Det
konstaterades under våren att det var högst troligt att arbetslösheten skulle stiga,
konkurserna bland företag bli fler och regeringens och kommunernas ekonomi skulle
påverkas negativt. Att det skulle påverka föreningarnas intäktsmöjligheter från
medlemmar/idrottare, sponsorer och det offentliga stod klart tidigt. Många föreningar
och förbund ställde om verksamheten och bidrog på ett mycket bra sätt till att ändå
kunna bedriva viss verksamhet under denna tid. Riksidrottsstyrelsen instämmer med
motionärerna om att denna tid kommer få konsekvenser för framtiden.
Motionärerna föreslår att vi tillsammans som idrottsrörelse gör en idrottspolitisk offensiv
för att flytta fram idrottsrörelsens positioner gentemot de politiker på alla nivåer som
kommer att vara de som ska styra Sverige efter valet 2022.
Inför förra valrörelsen utgick idrottsrörelsen från det intressepolitiska program som togs
fram 2016 och som sedan dess reviderats. Programmet togs fram i samverkan med flera
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SF och RF-SISU distrikt. Det intressepolitiska programmet utgjorde basen och
Riksidrottsstyrelsen fattade beslut om att inför valet 2018 prioritera två huvudfrågor:
•

Plats för idrott – anläggningsfrågan – ”Bygg för vår hälsa”

•

Idrott för äldre – ett statligt stöd för målgruppen 65+ ”Träning och gemenskap
för starkare pensionärer”

I arbetet bildades arbetsgrupper utifrån valfrågorna. SF fick anmäla intresse om att vara
med i antingen arbetet med Plats för idrott och/eller Idrott för äldre. I arbetet ingick att
identifiera målgrupper för respektive valfråga, formulera budskap, ta fram argument och
fakta. Varje RF-SISU distrikt tog fram egen påverkansplan med dels RF:s nationella
frågor, dels egna frågor mot region och kommuner. Det genomfördes flertalet möten med
beslutsfattare, opinionsbildande insatser samt kampanjer.
Ett liknande arbete har nu påbörjats och Riksidrottsstyrelsen anser att detta är hela
idrottsrörelsens angelägenhet. Idrottsrörelsens främsta styrka utöver all samhällsnytta vi
bidrar med är vår stora omfattning och att vi tillsammans kan växla upp och skapa kraft
är viktigt. I en tid där stillasittande och ökad ohälsa ökar behövs idrottsrörelsen än mer.
Idrottsrörelsens kraft och bidrag till samhället ska lyftas. På Riksidrottsstyrelsens möte i
april 2021 fattades beslut om att ge GS i uppdrag att forma ett valarbete där SF involveras
och återkomma till styrelsens septembermöte med förslag på tänkbara områden/frågor
som idrottsrörelsen ska driva fram till valet 2022.
Riksidrottsstyrelsen delar ambitionen i motionen och yrkar därför bifall.
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Motion till Riksidrottsmötet – RF/SISU-stämman 2021
Beträffande: idrottspolitisk offensiv mot valet 2022
Bakgrund
År 2020 kommer att gå till historien som ett av de mest utmanande i modern tid. Coronapandemin är
en samhällskris som i första hand betytt mänskligt lidande för alla som drabbats direkt eller indirekt.
Men det har också varit en samhällsutmaning av stora mått. Detta var inget som någon kunde förutse
och fortfarande finns ingen patentlösning på bekämpningen av Coronaviruset.
I detta landskap av osäkerhet och snabba beslut har RF hanterat situationen på ett lovvärt sätt. RF var
tidigt på frågan om ekonomiskt extrastöd och därför var idrottsrörelsen en av de branscher som
tidigast fick ett extra Coronastöd. Visst finns det frågor som inte gått idrottens väg när det kommer till
möjligheter att arrangera evenemang, tävlingar eller att kunna tillåta publik på matcher. De besluten
har slagit hårt på idrottsrörelsen, både föreningar och förbund, och det kommer att få kännbara
konsekvenser för många i Coronapandemins spår. Men det går inte att bortse från att det var beslut
som i första hand var riktade till att minska risker för spridning av viruset.
Med detta sagt har RF ändå bedrivit ett överlag gott arbete till såväl innehåll som process. Vi är många
SF som varit direkt involverade i arbetet eller som stöd och bollplank till RF, och samtliga SF har
kontinuerligt uppdaterats på beslut och rekommendationer i en nära dialog med RF.
En idrottspolitisk offensiv
Det arbete och de erfarenheter RF nu har samlat på sig och förstås också vi SF som varit och är
involverade i arbetet är något vi bör ta fasta på och låta det bilda skola för det kommande
idrottspolitiska arbetet. Därför ser vi att vi tillsammans som idrottsrörelse på allvar gör en
idrottspolitisk offensiv för att flytta fram idrottsrörelsens positioner gentemot de politiker på alla
nivåer som kommer att vara de som ska styra Sverige efter valet 2022.
Det finns goda erfarenheter av påverkansarbete i närtid som t.ex. Coronahanteringen och det finns
erfarenheter av tidigare framgångsrika valkampanjer som när Idrottslyftet och Handslaget tillkom. Låt
oss därför tillsammans och utifrån dessa erfarenheter sätta igång arbetet omgående.
Vårt förslag till beslut vid RF/SISU-stämman:
•
•

att idrottsrörelsen omgående startar en idrottspolitisk offensiv riktad mot framförallt det
kommande valet 2022 samt,
att RF/SISU-styrelsen ges i uppdrag att omgående initiera en process som involverar SF för
framtagning av en strategi och plan för en sådan idrottspolitisk offensiv.
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