10.7 Motion nr 4 Svenska Gymnastikförbundet: Återinför rätt till deltagarstöd för unga ledare

10.7 Motion nr 4: Svenska Gymnastikförbundet
Återinför rätt till deltagarstöd för unga
ledare
Motionärernas förslag:
Svenska Gymnastikförbundet föreslår
att

ge Riksidrottsstyrelsen i uppdrag att återinföra rätten till deltagarstöd för
ledare 13–25 år. Stödet ska ges utöver ledarstödet.

RS föreslår
att

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

Riksidrottsstyrelsens utlåtande
Det nya ekonomiska stödsystemet har en övergripande princip som är beslutad på RIM
2019. Det handlar om att det är RS som beslutar om regelverk för de aktuella stöden.
Stämman beslutar om ramar och principer för stöden. Motionären tar upp en relevant
detalj i stödet som RS ämnar bejaka då det aldrig var andemeningen att föreningar med
unga ledare skulle drabbas av förslaget från stämman 2013. RS kommer under 2021 fatta
nödvändiga beslut avseende LOK-stödsreglerna för att säkerställa motionärens önskemål.
Förändringen kommer därmed vara införd till att 2022 års verksamhet ska rapporteras.

RF-stämman 2021
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Motion till RIM 2021: Återinför rätt till deltagarstöd för unga
ledare
I samband med de större förändringar som skedde vid RIM 2013 1, ersattes dåvarande LOKstödet om 24 kr per sammankomst med ett ledarstöd. Stödet som infördes 2013 ger ett stöd
om 21kr i ledarstöd med möjlighet till ytterligare stöd om 5kr för en ledare till. Den bärande
tanken bakom förändringen var att sätta fokus på ledarens uppdrag och premiera grupper
med fler ledare, inte minst utifrån ett barnrättsperspektiv.
Effekten av förändringen blev att ledare inom det bidragsberättigade åldersintervallet, 13-25
år inte längre har rätt till deltagarstöd. Konsekvensen har blivit att föreningar som möjliggör
för unga ledare att få och ta ansvar i ett ledaruppdrag har fått minskat stöd. Tidigare fick
föreningen 24kr för sammankomsten och sedan deltagarstöd om 7kr för ledare i
bidragsberättigad ålder. Som exempel fick således en aktivitet med 2 ledare i åldern 13-25 år
ett stöd på 38kr (24kr+7kr+7kr).
Med dagens system får föreningen som högst 26kr i ledarstöd oaktat hur många ledare som
deltar, sammankomsten i sig är inte bidragsgivande och inget deltagarstöd för ledare i
bidragsberättigad ålder betalas ut. Ledarstödet är idag 21 kr med möjlighet till ett extra
ledarstöd om 5 kr för en andra ledare. Med samma exempel som ovan får föreningen med
dagens system ett stöd på 26kr (21kr+5kr). 2
Under hela 2010-talet har debatten och fokus inom svensk idrott till överväldigande del
handlat om just vikten av idrottsrörelsens attraktionskraft för målgruppen ungdomar.
Otaliga initiativ har gjorts och görs för att stärka denna attraktionskraft, synen på livslångt
idrottande och tillhörigheten till föreningsidrott. Det handlar inte bara om att vara utövare,
utan även ledare. I underlaget inför RIM 2013 går att läsa att ”RS är ense med utredningen om
att LOK-stödet bör premiera ledartäthet för att dels åstadkomma att fler barn blir sedda och dels fler
ledare kring idrotten kan fungera som stöd eller verka för att förhindra kränkningar och olyckor”.
Gymnastikförbundet önskar lägga ytterligare en dimension till denna fråga. Det är den roll
idrottsrörelsen har som samhällsaktör och med den möjligheten att bidra till att ungdomar
utvecklar sitt ledarskap och sig själva genom idrotten. I detta ligger att aktivt kunna delta i
demokratiska processer och värdegrundsarbete. Idrottsrörelsen har tillsammans beslutat att
vi ska verka för ett stärkt ledarskap inom svensk idrott. I utvecklingsresan om Ett stärkt
ledarskap konstateras: ”Att ha varit idrottsledare är en stark merit för framtida karriär och svensk
idrott är och uppfattas som Sveriges ledande ledarskola”.
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Inför RIM 2013 genomfördes en större utredning kring LOK-stödet på uppdrag av stämman 2011. I utredningen framgår även
vilka frågor i relation till LOK-stödet som har hanterats tidigare och på vilka RIM (sid 13 och framåt). Ytterligare en bra
historisk sammanställning finns i SOU 1998:76.
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En sammanställning av LOK-stödsnivåer mellan år 2001 och 2020 finns här.
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Gymnastikförbundet hoppas att stämman lägger kraft bakom strategi 2025 och beslutet att
stärka det ekonomiska stödet till de föreningar som aktivt arbetar för att bidra till att nå detta
önskade läge. Att återinföra rätt till deltagarstöd för unga ledare 13-25 år är ett steg i den
riktningen.

Gymnastikförbundet föreslår stämman 2021
att

ge Riksidrottsstyrelsen i uppdrag att återinföra rätten till deltagarstöd för ledare
13-25 år. Stödet ska ges utöver ledarstödet.

Stockholm 2020-12-29

Pelle Malmborg
Generalsekreterare / e.u.
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