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Intäkter 2019

INTÄKT SLHF SAFF SBSF TOTAL

Totala bidrag RF 1 640 tkr 5 158 tkr 2 471 tkr 9 269 tkr

Föreningsavgifter 6,5 tkr 68,5 tkr 29 tkr 104 tkr

Licens/lagavgifter 60 tkr 1 675 tkr 447 tkr 2 181 tkr

Sponsorer 75 tkr 125 tkr 76 tkr 275 tkr

Övriga bidrag 0 134 tkr 0 134 tkr

Spelaravgifter 0 1 406 tkr 354 tkr 1 760 tkr

Administrativa avgifter (övergång, utbildning 
mm)

0 140 tkr 45 tkr 185 tkr

Övriga intäkter 0 310 tkr 745 tkr 1 055 tkr

14 963 tkr

(Delvis uppskattade siffror)



Utgifter 2019

UTG IFTER SLHF SAFF SBSF TOTAL

Kansli/personal 686 tkr 3 100 tkr 843 tkr 4 629 tkr

Landslag 122 tkr 3 000 tkr 1 148 tkr 4 270 tkr

Försäkringar 35 tkr 475 tkr 34 tkr 535 tkr

Styrelsen 45 tkr 125 tkr 90 tkr 160 tkr

Utbildning 18 tkr 650 tkr 75 tkr 743 tkr

Barn och ungdom/IL 600 tkr 1 700 tkr 177 tkr 2 477 tkr

Evenemang 140 tkr 150 tkr 540 tkr 830 tkr

Information 4 tkr 15 tkr 10 tkr 29 tkr

Övriga utgifter 85 tkr (+ återbet IL 270 tkr) 775 tkr 670 tkr 1 530 tkr

15 203 tkr

(Delvis uppskattade siffror)



Bidrag

RS fattade beslut enligt följande:

att - RS ger GS i uppdrag att återkomma med förslag på långsiktig hantering (2025) av SF som går samman till RS möte i januari 2020.

Delar av brödtexten till utlåtande syns nedan:

I de fallen kan det när projektstödet tar slut bli en viss ekonomisk smäll för den nya organisationen. Detta eftersom det nya
organisationsstödet tagit fasta på att steget från ett mindre SF till ett större SF skulle vara betydande och att det skulle gynnas 
ekonomiskt av att gå samman. 
Detta gäller fortfarande om två mindre SF slår sig samman då de får dubbelt grundbelopp och även ett rörligt stöd vilket inte sker om 
de är två olika organisationer. Ett större SF har dock det dubbla grundbeloppet per automatik och erhåller inget extra grundbelopp 
om det slår sig samman med ett mindre SF. Utan det erhåller enbart ett rörligt tilläggsbelopp som med dagens modell inte kan 
kompensera att det mindre SF i samgåendet förlorar sitt grundbelopp fullt ut. 
Till viss del beroende på vilka SF som slår sig samman så kan även verksamhetsstödet till Barn- och ungdomsidrotten också påverkas 
negativt. 

Detta har Amerikanska Fotbollförbundet också uppmärksammat genom sin skrivelse till RS där de önskar att det nya ekonomiska 
stödsystemet, enligt intentionerna från RIM, ger långsiktigt stöd till förbund som går samman.

Av dessa skäl önskar GS få möjlighet att återkomma till RS möte i januari 2020 med ett förslag på hur stödet till SF som går samman 
ska hanteras långsiktigt, i första hand t o m 2025.



Ekonomi – diskussion, analys

Vad händer med respektive 
intäkt vid samgående?

Vad händer med respektive utgift 
vid samgående?



Analys av respektive 
intäkt vid 
sammanslagning

• Samma/osäker ändring

• Bidrag – se separat redovisning

• Sponsorer – Beroende på avtal 
med Svenska Spel

• Övriga bidrag – bidrag för 
arbetskraft

• Spelaravgifter – efter verksamhet

• Övriga intäkter - ?

• Bör adderas:

Föreningsavgifter

Licens/lagavgifter

Administrativa intäkter



Analys av utgift vid 
sammanslagning

Samma/osäker ändring
• Landslag – efter verksamhet

• Utbildning

• Evenemang

• Övriga utgifter

• Barn och ungdom - bidragsstyrt

• Möjlighet till besparing

• Kansli/personal - se separat 
bild

• Försäkringar - väntar på svar 
från Folksam

• Styrelsen - bör minska något 
beroende på organisation

• Information

• Övriga utgifter



Administrativa 
kostymen 
(kansli)

Dagsläge (tillsammans)

3 Generalsekreterare

1 Utbildningsansvarig

1+0,5+0,5 
Förenings/förbundsutvecklare

1 Förbundsadministratör

Sammanlagt 7 tjänster



Administrativa kostymen - funktioner

Krav/Förvaltning Väldigt bra att ha/Utv Önskvärt/Utv

Demokratiska uppdraget Utökad föreningsservice Kommunikation

Rapport mot RF Utbildning Media (TV, web)

Viss föreningsservice Föreningsutveckling Omvärlds

Antidoping Elit/Landslag Marknad

Bokföring/Administration RIG/NIU-ansvarig

B-U ansvarig

Tävling/Evenemangsansvarig

Juridik

Diskussionspunkt



Administrativa 
kostymen 
(kansli)

Framtid (sammanslaget)

Diskussionspunkt



Spökbudget - gemensamma kostnader

Kravnivå
K-ställe Summa

Kansli 1 500 tkr (2 anställda)

Styrelse 100 tkr

Försäkring 500 tkr

Landslag

Barn och ungdom 1 500 tkr (1 anställd)

Evenemang 200 tkr

Utbildning

Information

Övriga kostnader

Summa

Bra att ha nivå

K-ställe Summa

Kansli

Styrelse 100 tkr

Försäkring 500 tkr

Landslag

Barn och ungdom 1500 tkr (1 anställd)

Evenemang 830 tkr

Utbildning 800 tkr (1 anställd)

Information 15 tkr

Övriga kostnader

Summa



Samarbete
mellan

SAFF, SBBF, 
SVEMO









IUP

Ersätter nuvarande utbildningsmodul i IOL

Intäkter

Utbildningsbank - gemensam

Framtida ägande



• http://idrottensaffarer.se/kronikor/2019/12/oenighet-runt-
utvecklingsprojekt

http://idrottensaffarer.se/kronikor/2019/12/oenighet-runt-utvecklingsprojekt


Föreningsperspektivet

• Presentation av 
enkätundersökningen

• Slutsatser

Min förening är medlem i:



Hur viktigt är det för er förening att:



SAFF: Hur viktigt är det för er förening att:



SBSF: Hur viktigt är det för er förening att:



SLHF: Hur viktigt är det för er förening att:



Föreningsperspektivet
Viktigaste medskicken från föreningarna

1. Starkt förbund
• Ha prestigelös hållning där samtliga parters intressen tillgodoses, där de aktivas bästa är i 

fokus och där föreningarnas bästa får styra organisationsformen
• Leta synergier i ambitioner, utmaningar och värderingar
• Bygg rejält starkt från början, skapa en bra grund och struktur
• Viktigast är att barn och ungdomar kan röra sig och ha roligt, att få bredden att växa

2. Administration
• Synergieffekter gällande administration och utbildning
• Arbeta för att admin, ekonomi, marknadsföring samutnyttjas
• Gemensamma årsmöten
• Fortsatt stöttning till föreningarna genom bibehållen administration

3. Idrottsspecifikt
• Separata utskott för varje idrott, bibehållen fokus på vardera idrotten
• Idrottsspecifik ledning
• Idrottslig verksamhet separerad, behålla idrotternas identitet
• Central samordnare (för landhockey)
• Amerikansk förankring



Föreningsperspektivet 

Möjligheter

1. Större och starkare

• Förstärkt plattform för våra "udda" idrotter

• Större tillsammans, större bredd, fler medlemmar

• Större del av svensk idrott, tyngd, slagkraft

• Ensam kan aldrig bli lika starkt som tillsammans

2. Tillgänglighet och synergier

• Ökad tillgänglighet och bemanning, starkare kansli

• Samordningsfördelar, gemensam administration

• Gemensamma projekt ex marknadsföring, rekrytering

• Samarbete med andra sporter och ledare

3. Kompetens och utveckling

• Tillsammans bidra till sunda värderingar

• Ökad kompetens, erfarenhetsutbyte, lärdomar

• Samarbete kring barn och ungdomsfrågor

• Gynna multiidrottande, fler lär känna idrotterna

Hot
1. Marginalisering och prioritering

• Fokus på en idrott, de andra inte lika viktiga

• Mindre påverkan på sin egen idrott

• Svårt prioritera alla

• Olika idrotter

• Tappar varumärken

• Tar tid att profilera idrotterna och att arbete med kulturen – leder inte till 
tillväxt

• Revirtänk och maktpositionering

2. Ekonomi

• Konflikt om ekonomisk fördelning

• Större kostnader för IF för utgifter som "andra" orsakar

• Mindre resurser totalt, lägre bidrag

3. Övrigt

• Inga hot, klubbarna påverkas inte av sammanslagningen

• Protektionism, stolthet, gamla värderingar

• Svårt att "skilja sig", hellre växa själv än sammanslagning



Framtida händelser i förbunden 2020-2022

SAFF SLHF SBSF

Junior-VM 2020 i USA, troligtvis kvalificerade Junior-EM indoor (jan) samt landhockey 
(juli) 2021, herr och dam

Baseboll Senior EM-Kval (Moskva) 2020

Dam-VM 2021 i Finland, kvalificerade Senior-EM landhockey (aug) 2021, herr Ev Baseboll Senior EM (Spanien) 2021
Ev Baseboll Senior EM-Kval 2022

Inga stora mästerskap (EM,VM) planerade i Sverige 2020-2022 Inga mästerskap (EM, VM) planerade i Sverige 
2020-2022.

Softboll BalticOpen 2020 (Skövde) Damer – Senior, junior 
och Herrar senior.

Nordiska mästerskapen för juniorlandslag 2020 i Danmark
Nordiska mästerskapen för Ungdomslandslag 2021 i Sverige

Inga (internationella) kongresser planerade i 
Sverige 2020-2022

Softboll Senior EM 2020 – Damer
Softboll Senior EM 2022 - Damer

SM-finaler Herr,Dam i juli varje år
SM-final U19 i oktober varje år

SM Landhockey i maj varje år
SM Indoor hockey i mars varje år

Baseboll junior EM-Kval 2021

Finnkamper varje år Inomhus SM-Softboll årligen jan/feb

Inga internationella kongresser planerade i Sverige 2020-
2022

Inga mästerskap planerade till Sverige 2020-2022.



1-Ansökan om 
förstudie

2-Arbetsmöte 9
november

3-Arbetsmöte 
december

4-Beslut kring 2-
part eller 3-part 

–
Januari/februari

5-Arbetsmöte 
januari/februari

6-Propositioner 
färdiga - februari 

2020

7-Årsmöten -
mars 2020

8-Fas 3

Tidslinje – fas 1,2



Nästa steg

Kommande möten

GS-gruppen

Beslutandegrupp

RF´s roll

Förslag till beslut i januari

Dokumentation


