
 
   
 

 
 

 
 

MOTIONEN 
 
Marcus Edin och Arne Gerdin 
Örebro läns skolidrottsförbund 
 
Bakgrund 

Under de senaste årens arbete för Skolidrottsförbundet upplever vi mindre möjligheter till utveckling på 
SDF-nivå. Detta bland annat på grund av svårigheterna med styrelserekrytering till det lokala 
distriktsförbundet, tid som bristvara och att gemenskapen mellan distrikten minskar. Flertalet distrikt 
saknar också Specialidrottsdistriktsförbund och flertalet bedriver ingen verksamhet. 
 
En regionsammanslagning av Specialidrottsdistriktsförbunden skulle skapa en starkare gemenskap, fler 
möjligheter till utvecklande verksamhet, stöttning till varandra och öka förutsättningarna att bedriva bra 
verksamhet. En regionsammanslagning skulle också vara en modernisering då flertalet övriga 
Specialidrottsförbund bildar regioner för att stärka sin verksamhet. En sammanslagning ligger också i linje 
med Strategi 2025 och framförallt utvecklingsresorna: Den moderna föreningen och Ett stärkt ledarskap. 

 

 
Yrkande/att-sats 

Vi yrkar därför  
 
att förbundsmötet beslutar att möjliggöra regionsammanslagningar mellan specialdistriktsförbunden. 

 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS SVAR 
 
Förbundsstyrelsen ser mycket positivt på att stärka och utveckla möjligheterna för aktiva SDF, och inte minst 
för att underlätta för SDF-aktiva. Engagemanget hos SDF-aktiva är det som håller ihop ett SDF och skapar all 
den fantastiska verksamhet som finns där.   
 
Det finns redan idag möjlighet för SDF att samverka och till och med gå samman, om de så önskar. Det står 
även sedan länge i våra stadgar att SDF bör omfatta samma område som RF:s distriktsförbund gör, och 
därför finns det många möjlighet till sammanslagningar redan nu. Förbundsstyrelsen vill dock gärna att det 
finns balans mellan stora regioner och närheten till förtroendevalda, och inte minst att det ska finnas gott om 
möjligheter för unga ledare att enkelt kunna ta sina första steg utanför den egna skolidrottsföreningen. Därför 
behöver sammanslagningar ske klokt och genomtänkt. I detta är det viktigt att vi fortsätter att dra erfarenheter 
från de sammanlagningar som initierats i Kalmar län samt mellan Sörmland och Västmanland under 2021.  
 
Eftersom förbundsstyrelsen tolkar motionären som att det är en viljeriktning som måste till för att underlätta 
sammanslagningar av SDF, en viljeriktning vi också vill se, vill vi se att motionen bifalls.  
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 

Bifalla motionen.  
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