Proposition X
Ändringar av SDF-bidrag
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslår:
Att

förbundsmötet beslutar att förbundsstyrelsen från och med förbundsmötet 2016
övertar möjligheten att fatta beslut om SDF-bidragets utformning.

Bakgrund
Nuvarande SDF-bidrag
SDF-bidraget utgörs av 10 % av det SF-bidrag som Skolidrottsförbundet får från
Riksidrottsförbundet samt 50 procent av summan av medlemsavgifterna minus
försäkringspremien. För 2015 var den totala summan av SDF-bidraget 650 000 kr.
Det SDF-bidrag som gäller nu beslutades av förbundsstämman på förbundsmötet i Karlstad
2010. SDF-bidraget består idag av följande tre delar:
Fast grundbidrag: 2000 kr
Rörligt grundbidrag baserat på föregående verksamhetsårs aktiviteter, fördelat enligt
följande:
20 % - antal skol-IF
30 % - antal LOK-stödssökande skol-IF
30 % - utbildning
10 % - tävling
10 % - bredd
Sökbart framåtblickande utvecklingsbidrag, Lite mer – lite bättre. Lite mer – lite bättre är
öppet för ansökan två gånger per år. SDF-ens ansökningar behandlas av Skolidrottsförbundets
Utvecklingsgrupp.
Av det totala SDF-bidraget avsätts 40 procent till Lite mer – lite bättre. Resterande 60 procent
avsätts till det fasta och rörliga grundbidraget.
Beslutsordning
I Skolidrottsförbundets stadgar 28 § 6 p. framgår att ett av styrelsens åligganden är att handha
och ansvara för förbundets medel. Genom förbundsmötesbeslut har dock överlåtits till
förbundsmötet att besluta om SDF-bidraget.
Eftersom förbundsstämman är det beslutande organet för denna fördelningsprincip krävs ett
nytt förbundsmötesbeslut för att kunna förändra fördelningsprincipen. Att SDF-bidraget har
karaktären av ett förbundsmötesbeslut skapar en trygghet och förutsägbarhet för SDF:en
samtidigt som det gör att SDF-bidraget blir mindre flexibelt och trögt att förändra.
SDF-bidragets funktion
Syftet med SDF-bidraget är att möjliggöra för SDF att förvalta och utveckla verksamheten i
SDF:et. Samtidigt är SDF-bidraget ett bra verktyg för att motivera till och belöna prioriteringar

i verksamheten, baserade på verksamhetsinriktning och långsiktiga mål, så att förbundet har
en hög och jämn kvalitet över hela landet.
Styrelsen ser flera anledningar med att göra SDF-bidraget mer flexibelt. SDF-bidragets
utformning kan då ännu bättre anpassas efter verksamheten så att stöd och bidrag ges för den
av Skolidrottsförbundet prioriterade verksamheten. Eventuella förändringar av SDF-bidraget
kan också implementeras enklare och snabbare för att följa förbundets verksamhetsutveckling.
Förbundsstyrelsen har inte för avsikt att göra några drastiska förändringar av SDF-bidraget.
Det som kan vara intressant i nuläget är att se över hur fördelningsnyckeln av SDF-bidraget
skulle kunna justeras för att i större utsträckning motsvara fördelningsnyckeln som ligger till
grund för SF-bidraget. Om SDF och SF tilldelas bidrag på samma grunder kan synergier uppstå
som är positiva för såväl förbundets verksamhet som ekonomi.
Spärr för SDF:ens trygghet och förutsägbarhet
För att säkerställa att SDF:en fortsättningsvis kommer att kunna uppskatta storleken på
kommande års SDF-bidrag föreslår styrelsen att en ”spärr” införs. Spärren blir aktuell i det fall
styrelsen i framtiden skulle fatta ett beslut som innebär en större eller markant minskning av
SDF-bidraget (observera att några sådana planer inte finns i nuläget).
Spärren innebär att respektive SDF:s SDF-bidrag per år inte kan minska med mer än 25
procent av storleken på det utbetalade grundbidraget (fast och rörligt) det år beslutet fattades,
under förutsättning att SDF:ets bidragsgrundande verksamhet har motsvarat den
bidragsgrundande verksamheten året innan beslutet fattades. Har verksamheten minskat i
förhållande till hur den var året före beslutet fattades kommer minskningen av SDF-bidraget
ske i proportion till detta.
På detta sätt kan SDF:en fortsatt uppskatta kommande års SDF-bidrag och eventuella större
förändringar av SDF-bidraget måste fasas in under en längre period.
Figuren nedan visar hur en större förändring av parametrarna för SDF-bidraget skulle behöva
ske under en längre period (utgångspunkten i figuren är att SDF:et behåller samma nivå på sin
bidragsgrundande verksamhet).

Spärren tillämpas alltså på grundbidraget och inte på den sökbara framåtblickande delen, då
denna del inte är förutsägbar på samma sätt.
Sammanfattning
Som framkommer ovan anges i Skolidrottsförbundets stadgar att det åligger förbundsstyrelsen
att handha och ansvara för förbundets medel. SDF-bidraget är en del i detta och för att kunna
nyttja förbundets resurser på bästa sätt med utgångspunkt i uppdrag, verksamhetsinriktning

och mål anser förbundsstyrelsen att det är lämpligt att även SDF-bidraget faller inom ramen
för styrelsens beslutsfattande.
Att lämna tillbaka beslutsrätten till förbundsstyrelsen innebär möjligen en viss oro i SDF:en
men med ovan beskrivna spärr försäkras SDF:en om att inga drastiska förändringar kan ske
från ett år till ett annat. Med spärregeln måste eventuella omfattande minskningar ske under
en längre period. Med ovan beskrivna spärregel hoppas styrelsen kunna skapa en framtida
trygghet för SDF:en så att det upplevs möjligt att ställa sig positiva till förbundsstyrelsens
förslag.

