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Inkomna medlemsansökningar
Bakgrund
RF-stämman och SISU-stämman 2019 ställde sig bakom principen att ”idrottsrörelsen
ska vara öppen och sträva efter att förbund som bedriver föreningsidrott ska inkluderas
inom rörelsen” Detta var den första beslutssatsen i styrelsens förslag till nya kriterier och
anslutningsformer för medlemskap i RF och SISU.
Öppenhetsprincipen ligger till grund för styrelsens beredning av medlemsansökningar,
tillsammans med de villkor för medlemskap som idrottsrörelsen gemensamt beslutade
2019 och som finns i RF:s respektive SISU:s stadgar.
För att idrottsrörelsen ska utvecklas och vara relevant krävs inte bara internt
utvecklingsarbete utan också att den är öppen för idrotter som inte finns inom rörelsen
idag. Det gäller nya idrotter men även den föreningsidrott som funnits länge men som
finns utanför RF idag. Idrottsrörelsens utveckling i linje med Strategi 2025 är helt
beroende av SF:s vilja att ta gemensamt ansvar för en öppen idrottsrörelse.
Idrottsrörelsen är självständig gentemot stat och kommun. Samtidigt möjliggörs
verksamheten till stor del genom bidrag från offentliga aktörer. Om rörelsen vill behålla,
och i framtiden öka det samhälleliga stödet, behöver den vara lyhörd och inkluderande
gentemot nya idrotter. En sluten rörelse som är sig själv nog och exkluderar idrotter
kommer inte vara relevant i framtiden.
De kriterier för medlemskap som beslutades 2019 grundades i en vision om en öppnare
idrottsrörelse med många föreningar och starka förbund. Det innebär nödvändigtvis inte
fler förbund. Alla som idrottar i förening i Sverige ska vara med i RF och SISU.
Ambitionen var att även skapa incitament för samverkan mellan idrotter och en
ansvarsfull hantering av stöd.

Beredning av medlemsansökningar
Processen
Handläggningen av medlemsansökningarna inleddes med att tjänstepersoner från RF
genomförde individuella samtal med samtliga ansökande förbund dels för att informera
och förtydliga ärendegången innan RIM, hanteringen på RIM samt vad som händer efter
RIM vid ett eventuellt medlemskap, dels för att kunna ställa frågor och få förtydliganden
på ansökan. RS-ledamöter har därefter haft personlig kontakt med ordförande för
respektive sökande förbund för ytterligare förståelse.
För att kunna bereda släktskapskriteriet skickades den andra veckan i februari, mail till
de SF där det eventuellt fanns ett släktskap med ett ansökande förbund. För att kunna
bedöma frågan om nära släktskap tillfrågades en vidare krets av SF än enbart de som
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slutligen kan ses som nära besläktade. SF:en fick en månad på sig att inkomma med ett
yttrande om dels hur de ser på släktskapet med det ansökande förbundet, dels hur de
ställer sig till ett eventuellt sammangående. När det gäller den återremitterade ansökan
från Friskis & Svettis har det skriftliga förfarandet gällande släktskap ersatts av möten
mellan RF och de förbund där frågan om släktskap aktualiserats.
I de fall en ansökan har saknat handlingar som är relevanta för bedömningen, exempelvis
stadgar, har ansökande förbund getts möjlighet att komplettera ansökan.
Handläggningen har skett i nära samarbete med utsedda RS-ledamöter och RS har
behandlat medlemsansökningarna på tre styrelsemöten.
Bedömning av kriterierna
En bedömning av samtliga kriterier har skett för alla medlemsansökningar. För det fall
RS föreslår ett bifall av en medlemsansökan innehåller utlåtandena utförliga resonemang
för de kriterier där det så krävs. Är det enligt RS tydligt att ett kriterium får anses vara
uppfyllt, framgår det enbart att kriteriet är uppfyllt.
I de fall RS föreslår ett avslag av en medlemsansökan innehåller utlåtandena utförliga
resonemang för samtliga de kriterium som RS anser att förbundet inte uppfyller i
dagsläget. Syftet är att ett ansökande förbund ska ges en så heltäckande bild som möjligt
av vad som krävs av dem för ett medlemskap. Med det sagt kan omständigheter förändras
varmed en annan bedömning sker vid en eventuell kommande ansökan.
Villkoren för ett medlemskap i RF respektive SISU är reglerat i respektive organisations
stadgar. Ansatsen i handläggningen har varit en rättslig bedömning utifrån dessa kriterier
och vid behov har den så kallade anslutningsutredningen används som vägledning vid
tolkning.
Släktskapskriteriet är det kriterium som varit svårast att bedöma. Samtidigt har
bedömningen underlättats av den komplettering som skett genom 10 kap. 3 § RF:s
stadgar och de uttalanden som finns i anslutningsutredningen gällande kriteriet. För att
upprätthålla rättssäkerheten vid bedömningen av detta subjektiva kriterium har
bedömningen dels sakligt motiveras, dels har objektivitet och omdöme varit viktiga
rättesnören. För att ytterligare underlätta bedömningen har RF tidigt inhämtat yttranden
från SF som får anses berörda i en bedömning av släktskapskriteriet.
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