
 
   
 

 
 

 
 

MOTIONEN 
 
Bengt Forsgren 
Västerbottens skolidrottsförbund 
 
Bakgrund 

Vid förra Förbundsmötet togs beslutet att ändra SDF bidraget, så att betydelsen av aktiviteter ( tävling och 
bredd) skulle fasas ut och att utbildning skulle bli den viktigaste delen i bidraget. Detta gör att SSIF 
kommer längre och längre från idrottrörelsen och närmare utbildningsrörelsen och skolverksamhet (som 
har utbildning som huvudverksamhet. Efter drygt 100 år i idrottsrörelsen blir fokus något annat än tidigare. 
Vi har visserligen behandlats av RF med en styvmoderlig hand under många år och inte riktigt accepterats 
likvärdigt andra idrottförbund. 
 
Då kommer det naturligt att SSIF måste söka ingå där utbildning är huvudsaken. Vi förlorar medlemmar i 
stor skala och skol-IF är längre inte lika intresserade av att bara ägna sig åt utbildning och inte tävlings- 
och breddaktiviteter. För att få med SDF och skol-IF måste tyngden bli tydligare, så att skolan (kommuner, 
rektorer och lärare) värdesätter SSIF:s nya inriktning. 

 

 
Yrkande/att-sats 

Vi vill att det utses en grupp (eller liknande) som utreder möjligheten att Skolverket blir huvudman för SSIF 
och inte RF.  
 
Att ta fram för-och nackdelar med att ingå i RF och/eller Skolverket. 

 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS SVAR 
 
Skolverket är en statlig myndighet och kan inte vara huvudman för någon ideell förening utan kan enbart ge 
visst ekonomiskt stöd till elev- och föräldraorganisationer. Ett mycket lägre stöd än vad RF ger.  
 
Vi ser inte hur det skulle hjälpa problemet med att vi tappar föreningar eller engagemang bland aktiva som inte 
vill arbeta med utbildning utan hellre vill idrotta genom att lämna idrottsrörelsen. Vi ser inte hur vi skulle främja 
rörelseglädje genom att enbart höra hemma bland organisationer kopplade till utbildning. Vi ser inte hur vi 
stöttar skolidrottsföreningarna genom att ta bort mycket stora delar av deras ekonomiska stöd.  
 
Förbundsstyrelsen anser att det vore skadligt för förbundet att lämna RF och inga möjligheter att istället ha 
Skolverket som huvudman. Vi ser inte att det finns några fördelar med att stå utanför idrottsrörelsen för att 
främja ungas rörelseglädje eller ledarskap. Förbundsstyrelsen vill därför avslå motionen.   
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 

Avslå motionen.  
 

 

MOTION #2 
DET NYA SDF-BIDRAGETS PÅVERKAN PÅ 

VERKSAMHET OCH ATTITYDER 


