Sammanfattning Översyn av kriterier,
villkor och
anslutningsformer
gällande medlemskap i
RF och SISU

Sammanfattning
Utredningen om framtida kriterier och anslutningsformer i RF och SISU har
genomförts parallellt med stödutredningen och beslutades på stämman 2017.
Syftet med utredningen är att se över dagen kriterier och anslutningsformer samt
ge förslag på eventuella förändringar.
Under strategiarbetet mellan 2015 och 2017 var öppenhet för nya idrotter ett av
områdena som diskuterades. Det fanns också på Riksidrottsforum 2016 en positiv
syn på att idrottsrörelsen ska vara öppen för nya idrotter samtidigt som många
menade att det inte behöver innebära fler medlemsförbund, utan beror på former
och förutsättningar för medlemskap.

Utmaningar som identifierats
Idag finns det enbart en form för medlemskap i RF vilket betyder att samtliga
medlemmar har rätt till samma stöd, även om stödet är viktat mot bland annat
förbundets storlek. Denna modell skapar hinder för att få in nya idrotter. Att skilja
på medlemskap och medlemsnytta/stöd är ett sätt att minska tröskeln för att rösta
in nya idrotter in i RF och SISU.
Flera förbund har svårt att nå upp till de krav som ställs på medlemskapet. En viktig
faktor för att lyckas är förbundets storlek. Större förbund har i högre utsträckning
resurser att både nå uppsatta krav och arbeta med utvecklingsfrågor. Med andra
ord är det vanligare att små SF inte når upp till de krav som idrottsrörelsen
gemensamt ställer på sina medlemmar, även om det finns flera goda exempel på
motsatsen. Utredningens förslag bygger på att skapa ”rätt” incitament för ökad
samverkan och organisering mellan idrotter. Detta leder till en mer effektiv och
ansvarsfull fördelning av stöd, vilket i slutändan ger mer resurser till föreningen.
De kriterier som upprättas för medlemskap i RF ska spegla de avgränsningar som
idrottsrörelsen vill göra gentemot andra organisationer och företeelser, dvs. vad ska
ett förbund vara för att bli medlem i RF. Det finns idag en utmaning när det gäller
att tolka och avgränsa kriterierna. Ett exempel är vad idrottsrörelsen menar med att
bedriva idrott.
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Utredningen tydliggör kriterier för medlemskap utan att låsa in sig i allt för snäva
definitioner som frångår samhällsutvecklingen

Vad utredningen vill uppnå
Utredningen förslag om framtida anslutningsformer ska bidra till.
-

-

En öppen idrottsrörelse
o Inkludera idrotter/föreningar/utövare
o Utövare som idrottar i förening ska i största mån tillhöra
idrottsrörelsen
Starka medlemsförbund
o Uppfylla idrottsrörelsens åligganden
o Arbeta för att utvecklas mot strategi 2025
o Omställningsförmåga och samverkan mellan idrotter

Process för att utveckla en öppen idrottsrörelse med starka förbund
För att uppnå en öppen idrottsrörelse och samtidigt skapa starka förbund, föreslår
utredningen en process uppdelat i tre steg (se figur 1). Målet är att samtliga
förbund som är medlemmar i RF ska vara starka nog att uppnå de åligganden som
medlemskapet för med sig, samt ha resurser för utvecklingsarbete mot den
gemensamma strategin.
Figur 1: Förenklad utvecklingsprocess i ett förbund
Idrottsnätverk

Mindre förbund

•Förbund som inte är
•Medlemsförbund inom
medlemmar i
idrottsrörelsen
Idrottsrörelsen
•25-49 föreningar och
•Visar intresse av att vara minst 1500 medlemmar
en del av idrottsrörelsen. •Anpassat stöd tilll SF
•Fullt stöd till IF

Större förbund
•Medlemsförbund inom
idrottsrörelsen
•Minst 50 föreningar och
3000 medlemmar
•Fullt stöd till SF och IF

Idrottsnätverk
Genom att inrätta ett så kallat Idrottsnätverk kan RF upprätta en formell kontakt
med de förbund (idrotter) som inte är medlemmar inom idrottsrörelsen idag. Syftet
är att bygga en relation mellan utomstående förbund och RF genom utbyte av
information och erfarenheter. RF:s förväntningar på de förbund som tillhör
nätverket är att de har möjlighet att växa och utvecklas i riktning med
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Idrottsrörelsen. Förbundet ska både vilja och bedömas kunna bli en del av
Idrottsrörelsen i framtiden. Antingen genom att utveckla sin egen verksamhet eller
genom samverkan med ett befintligt förbund.
Mindre medlemsförbund
Utgångspunkten i arbetet med mindre förbund är att växa. Ett förbund kan växa
organiskt eller genom att gå samman med ett annat förbund. Förbundets stöd är då
anpassat för denna process och målet är att inget förbund ska ha färre än 50
föreningar, detta gäller både nya förbund och befintliga. Förbundets föreningar har
samma möjlighet som föreningar i större förbund att söka ekonomiskt stöd och
utvecklingsstöd från RF, DF och SISU.

Större medlemsförbund
Utgångspunkten i processen som helhet är att alla medlemsförbund ska arbeta mot
att bli stora. Förbund med 50 föreningar och 3000 medlemmar har möjlighet att
erhålla ekonomiskt stöd. RF:s stöd i form av personella resurser utgår här från att
arbeta med förbundets idrottsliga utveckling.

Tydliggör kriterier för medlemskap
Parallellt med de förslag som utredningen lägger kopplat till den process som
beskrivs ovan, är ambitionen också att tydliggöra kriterierna före medlemskap.
Framförallt handlar det om att tydliggöra begreppet idrott och närbesläktad idrott.

Läsanvisning
Utredningen kommer att diskuteras på Riksidrottsforum den 10-11 november. För
att vara väl förberedd inför diskussionerna, prioritera att läsa sid 7-20 i
utredningen. Där finns utredningens samtliga nio förslag.
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