Kartläggning ekonomiska
konsekvenser Covid-19
Syftet med denna enkät är att skapa en översikt av de ekonomiska
konsekvenserna som Covid-19 (Corona) för med sig inom idrotten. Enkäten
är inte ett formulär för att ansöka om ekonomiskt stöd. Riksidrottsförbundet
arbetar parallellt med den processen.
Den sammantagna bilden av alla förbunds svar kommer tillsammans med de
svar som föreningarna ger användas i dialog med regeringen och kommuner.
Det blir även ett underlag för övriga stödinsatser. Förbunds enskilda svar
kommer inte att publiceras.
SF svarar också samlat för sina SDF om de drabbas av konsekvenser på
grund av de restriktioner som införts.
Vi ber er nu uppskatta de ekonomiska konsekvenserna för ert SF. Vi ber er
att ange belopp i tusental och utan mellanslag (ex. 10000). Observera att ni
svarar efter bästa förmåga för perioden 12 mars-30 juni och att ni svarar för
hela förbundets verksamhet.
Frågorna är uppdelade i fem delar.
• Del 1 SF:s evenemang och tävlingar
• Del 2 SF:s medlemsavgifter och licensintäkter
• Del 3 SDF
• Del 4 SF:s ekonomi
• Del 5 SF:s aktuella åtgärder
Ni har möjlighet att bifoga ytterligare information eller hänvisa till redan
inlämnat material. Detta görs i slutet av enkäten.
Vid frågor kontakta Peter Eriksson, peter.eriksson@rfsisu.se eller Mattias
Hjelmberg, mattias.hjelmberg@rfsisu.se
1) SF?

2) Uppgiftslämnare
DEL 1 SF:s evenemang och tävlingar
Den första delen gäller ekonomiska konsekvenser kopplade till evenemang,
tävlingar, turneringar, cuper, årsmöten eller liknande aktiviteter. Tänk på att
det enbart gäller de evenemang där ni själva som SF är anordnare eller
medarrangör.
Kostnader för evenemang och tävlingar
Ange SF:s kostnader för de evenemang och tävlingar 12 mars-30 juni som
påverkats negativt. Det kan handla om hyror, logikostnader,
personalkostnader, inköp av material som inte kan återanvändas eller
liknande. Ange enbart de kostnader som förbundet inte kan avboka eller få
tillbaka.
3) Ange totala kostnader?

4) Ange kostnader fördelade på följande kostnadstyper?
Personalkostnader
Köp av tjänst
Hyra
Inköp av material
Marknadsföring
Andra kostnader

5) Om andra kostnader ange kortfattat vad?

Uteblivna intäkter
Ange SF:s uteblivna intäkter för de evenemang och tävlingar 12-30 juni som
påverkats negativt. Det kan handla om anmälnings-/deltagar-/startavgifter,
biljettintäkter, försäljning vid evenemang, sponsorintäkter eller liknande. Utgå
ifrån budgeterade intäkter eller utfallet från förra gången evenemanget eller
tävlingen genomfördes.
6) Ange uteblivna totala intäkter?

7) Ange uteblivna intäkter fördelade på följande kostnadstyper?
Anmälnings-/deltagaravgifter
Biljettintäkter
Försäljning vid evenemang
Sponsorintäkter för perioden
Andra uteblivna intäkter

8) Om andra intäkter ange kortfattat vad?

9) Om era evenemang/tävlingar hade genomförts enligt plan
(budgeterade kostnader och intäkter) hur stort ekonomiskt
överskott/underskott hade evenemanget då genererat? Tänk på att du
enbart ska fylla i antingen överskott eller underskott
Ange vid överskott
Ange vid underskott

DEL 2 SF:s medlemsavgifter och licensintäkter
Den andra delen gäller ekonomiska konsekvenser kopplade till SF:s
medlemmar (både föreningar och personer) och kommersiella partners. Här
tittar vi enbart på uteblivna intäkter.

Uteblivna intäkter
Ange uteblivna intäkter för den verksamhet som påverkats negativt under
perioden 12 mars-30 juni. Det kan handla om minskade medlemsavgifter,
licensintäkter, sponsorintäkter eller försäljning under perioden, som inte är
kopplade till ett specifikt evenemang.

10) Ange uteblivna intäkter?

11) Ange uteblivna intäkter fördelade på följande kostnadstyper?
Uteblivna medlemsavgifter

Uteblivna licensintäkter
Uteblivna sponsorintäkter
Utebliven försäljning
Andra uteblivna intäkter

12) Om andra intäkter ange kortfattat vad?

DEL 3 SDF
Den tredje delen gäller ekonomiska konsekvenser kopplade till förbundets
distrikt/regioner. Svaren ska omfatta SDF samlat. I detta fall anges totalsiffror
för all den verksamhet som SDF bedriver.
13) Vilket påstående stämmer bäst överens med era SDF kopplat till
den ekonomiska situationen?
SDF påverkas inte/knappt
Ett SDF påverkas stort
Enstaka SDF påverkas stort
En majoritet av våra SDF påverkas stort
Samtliga SDF påverkas stort
14) Ange SDF:s kostnader för de evenemang/tävlingar och verksamhet
12 mars-30 juni som påverkats negativt. Ange enbart de kostnader som
förbundet inte kan avboka eller få tillbaka.

15) Ange SDF:s uteblivna intäkter för de evenemang/tävlingar och
verksamhet 12 mars-30 juni som påverkats negativt
16) SDF:s totala omsättning för 2019 (eller året dessförinnan)

Del 4 SF:s ekonomi
För att få en ännu bättre uppfattning av de ekonomiska konsekvenserna för
SF så ber vi er fylla i förbundets totala omsättning för helåret 2020.

17) Ange budgeterade kostnader och intäkter för 2020 (alternativt
2019/2020)?
Budgeterade kostnader
Budgeterade intäkter

Del 5 SF:s aktuella åtgärder
För att bättre förstå konsekvenserna av nuläget ber vi er ange vilka åtgärder
på SF-nivå som kan komma att bli aktuella/redan genomförts. Vi frågar också
om vilka andra konsekvenser situationen för med sig samt vilken typ av stöd
som ni upplever att ni är i behov av.
18) Ange vilken/vilka åtgärder som kan komma att bli aktuella för att
klara den dagliga driften av SF:s verksamhet.
Inga åtgärder
Höjda medlemsavgifter/licensavgifter
Permittering eller uppsägning av anställda
Minskad verksamhet
Minskade utgifter för daglig verksamhet (städning, inköp av material, kontorsyta)
Stödinsamling (ex. Swishkampanj)
Nya lån
Andra åtgärder
19) Om andra åtgärder ange kortfattat vad?
20) Vilka konsekvenser får coronaviruset – utöver de ekonomiska

21) Vilken typ av stöd ser ni behov av- utöver de ekonomiska?

22) Här kan ni ladda upp eventuellt material för att ytterligare beskriva
era konsekvenser. Kan handla om information från grenförbund eller
liknande

