
   

 

  1 av 22 

 

 

 

Dokumentation av förstudie kring 
samgående mellan 

Svenska Amerikansk Fotbollförbundet 
Svenska Landhockeyförbundet och 

Svenska Baseboll och Softbollförbundet. 

  



   

 

  2 av 22 

 

Inledning ................................................................................................................................................. 3 

Sammanfattning ...................................................................................................................................... 3 

Begreppslista ........................................................................................................................................... 4 

Avsikt, mål och syfte ............................................................................................................................... 5 

Bakgrund och uppdragsersättning .......................................................................................................... 5 

Tidslinje ............................................................................................................................................... 5 

Riksidrottsmötet 2011 ........................................................................................................................ 5 

Riksidrottsmötet 2017 ........................................................................................................................ 5 

Genomlysning ..................................................................................................................................... 6 

Riksidrottsforum 2018 ........................................................................................................................ 6 

Påverkansarbete ..................................................................................................................................... 7 

Formella mötesplatser ........................................................................................................................ 7 

Riksidrottsmötet 2019 ........................................................................................................................ 8 

Yrkande och argumentation på RIM 2019 .......................................................................................... 9 

Löpande internt arbete ....................................................................................................................... 9 

Ekonomiska förutsättningar .................................................................................................................. 10 

RF:s nya stödformer. ......................................................................................................................... 10 

Ekonomi 2020-2021 .......................................................................................................................... 15 

Stöden i framtiden, 2022 och framåt ................................................................................................ 16 

Samgående ............................................................................................................................................ 18 

Stöd från RF ....................................................................................................................................... 18 

Förstudieansökan .............................................................................................................................. 18 

Enkätundersökning ........................................................................................................................... 18 

Möten ................................................................................................................................................ 19 

Demokrati och identitet .................................................................................................................... 20 

Samgåendeansökan .......................................................................................................................... 21 

Slutsatser från förstudien ..................................................................................................................... 21 

Förslag till respektive förbunds årsmöte .............................................................................................. 22 

Bilagor ................................................................................................................................................... 22 

 

  



   

 

  3 av 22 

 

Inledning 
Detta dokument syftar till att dokumentera den förstudie och det arbetet som skett kring den 
föreslagna sammanslagningen mellan Svenska Amerikansk Fotbollförbundet (SAFF), Svenska 
Landhockeyförbundet (SLHF) och Svenska Baseboll och Softbollförbundet (SBSF). Förstudien ska 
kartlägga, utreda, dokumentera och sammanfatta förutsättningarna samt konsekvenserna för en 
framtida sammanslagning mellan de tre förbunden.  

Målet är att till respektive förbunds årsmöte i mars 2020 så långt som möjligt ha utrett 
förutsättningar för sammanslagning samt att med förstudien som grund föreslå utredningens 
slutsatser till respektive årsmöte. 

Sammanfattning 
Förstudien inleddes som en följd av de nya bestämmelserna för medlemskap och ekonomiska 
stödsystem inom Riksidrottsförbundet (RF) som Riksidrottsmötet (RIM) röstade igenom i maj 
2019. Den nya modellen för medlemskap består av tre steg: idrottsnätverk, mindre förbund och 
större förbund med målet att inget förbund ska ha förre än 50 föreningar och att alla 
medlemsförbund ska arbeta mot att bli stora. 

För Svenska Landhockeyförbundet fick de nya bestämmelserna stora men inte så oväntade 
konsekvenser. I och med att SLHF inte når upp till minimikravet på 25 föreningar så röstades en 
uteslutning igenom. Beslutet innebär att SLHF den 1 januari 2021 inte längre är medlem i 
Riksidrottsförbundet och i förlängning kan därmed inte heller SLHF:s föreningar ansöka om LOK-
stöd eller ta del av idrottens övriga subventioner och stöd genom RF.  

För Svenska Baseboll och Softbollförbundet innebar de nya bestämmelserna stora ekonomiska 
konsekvenser. Som ett litet förbund innebär det att bidragen från RF kommer att halveras till 
och med 2022. Medlemsantalet är också oroväckande nära 25 föreningar, vilket innebär att om 
ett par av våra föreningar beslutar sig för att upphöra med sin verksamhet riskerar hela 
förbundet att uteslutas ur RF. 

Vid förstudiens start hade SAFF ett medlemsantal på strax över 50 föreningar. Ett 
specialidrottsförbund måste enligt de nya bestämmelserna för medlemskap vara över 50 
föreningar för att klassas som ett stort förbund. Trenden för SAFF är dock tydlig, antalet 
föreningar minskar stadigt. Det innebär att SAFF löper stor risk att i framtiden klassas som ett 
litet förbund och därmed likt SBSF få kraftigt reducerat ekonomiskt stöd.  
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Begreppslista 
Förbundsmöte: ett förbunds årsmöte. 

Förbundsstyrelsen, FS: styrelsen för ex Svenska Landhockeyförbundet benämns som 
förbundsstyrelsen. Kan syfta till SISU Idrottsutbildarnas styrelse men skrivs då oftast ihop med 
Riksidrottsstyrelsen, RS.  

Genomlysning: en granskning av medlemsföreningars uppfyllande av åligganden, utförd av 
Riksidrottsförbundet. Föreningarna behövde skicka in årsmöteshandlingar tre år tillbaka, 
medlemsförteckning och stadgar.  

IOK: Internationella Olympiska Kommittén  

LOK-stöd: Statligt aktivitetsstöd för barn- och ungdomsidrott. 

Proposition: ett förslag om beslut från förbundsstyrelsen eller riksidrottsstyrelsen till respektive 
organisations årsmöte. 

Remiss och remissvar: en remiss är ett förslag som skickas ut till medlemmar för att de ska ha 
möjlighet att komma med synpunkter på förslaget, svaret som medlemmarna skriver är ett 
remissvar. En remiss skickas ut innan förslaget läggs till exempelvis ett årsmöte. 

Riksidrottsforum, RIF: en mötesplats där förtroendevalda och generalsekreterare diskuterar 
idrottsrörelsens utveckling, ofta förberedande inför Riksidrottsmötet året därpå. 

Riksidrottsförbundet, RF: den paraplyorganisation som samlar idrottsrörelsen, deras medlemmar är 
specialidrottsförbund, SF, exempelvis Svenska Landhockeyförbundet eller Svenska 
Fotbollsförbundet. 

Riksidrottsmöte, RIM: Riksidrottsförbundets (RF-stämman) och SISU-idrottsutbildarnas (SISU-
stämman) årsmöte. 

Riksidrottsstyrelsen, RS: Riksidrottsförbundets styrelse.  

SAFF: Svenska Amerikansk Fotbollförbundet 

SBSF: Svenska Baseboll och Softbollförbundet 

SISU Idrottsutbildarna: Idrottens eget studieförbund, arbetar för folkbildning inom idrottsrörelsen. 

SLHF: Svenska Landhockeyförbundet 

SOK: Sveriges Olympiska Kommitté 

Specialidrottsförbund, SF: Riksidrottsförbundets medlemsförbund, exempelvis Svenska 
Landhockeyförbundet eller Svenska Handbollsförbundet. 
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Avsikt, mål och syfte 

Avsikten för de respektive Förbundsstyrelserna är och har alltid varit att få fortsätta bedriva 
förbundet i samma form som idag men den dagen när organiseringen påverkar verksamheten 
negativt är vardera förbundsstyrelse eniga om att verksamheten och bästa möjliga förutsättningar 
för verksamheten är det viktigaste. 

Syftet med förstudien är att kartlägga och utreda de möjligheter och alternativ som förbundet har 
att organisera sig på utifrån gällande förutsättningar. Målet är att så långt som möjligt kunna 
klargöra förutsättningarna för respektive organisation och att i februari kunna presentera 
erforderliga förslag till de respektive årsmötena. 

Bakgrund 

Tidslinje 

 

Riksidrottsmötet 2011 

Det har i modern tid alltid funnits ett storlekskriterium för medlemskap i Riksidrottsförbundet. 
Storlekskriteriet är en utgångspunkt för att förbundet som organisation ska fylla en funktion och 
minskar risken för tillfälliga förbund som inte överlever över tid. 

År 2011 genomfördes en enklare översyn av kriterierna för medlemskap i Riksidrottsförbundet. Då 
halverades storlekskriteriet från 50 föreningar och 3000 medlemmar till 25 föreningar och 1500 
medlemmar. Dessutom togs villkoret om geografisk spridning bort. Syftet med förändringen var att 
lätta på kraven för att kunna öppna upp för fler idrotter och samtidigt behålla befintliga förbund 
med få föreningar. 

Riksidrottsmötet 2017 

Till Riksidrottsmötet 2017 la Riksidrottsstyrelsen ett förslag om att göra en grundlig genomlysning av 
kriterier och villkor för medlemskap. Riksidrottsmötet beslutade 

• att uppdra till Riksidrottsstyrelsen och Förbundsstyrelsen (SISU) att göra en översyn av 
kriterier, villkor och anslutningsformer till Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna, 
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och till RF-stämman respektive SISU-stämman 2019 framlägga förslag till nya regler att 
tillämpas vid denna stämma. 

Inom ramen för uppdraget identifierades fyra områden som utredningen behöver ta sig an i sitt 
arbete med översynen, dessa områden var också viktiga för att i nästa steg kunna lägga fram förslag 
på framtida kriterier, villkor och anslutningsformer. Ett av de områdena berör våra tre förbund mer 
än de andra; mindre SF:s förutsättningar och villkor för medlemskap som innefattar såväl rationella 
administrativa lösningar som alternativa anslutningsformer. 

Genomlysning  

Redan innan 2017 genomförde RF stickprovskontroller bland sina medlemsförbund för att se hur det 
angivna antalet föreningar stämde överens med verkligheten. I samband med Riksidrottsmötet 2017 
och Aftonbladets granskning, där de skrev om att det fanns förbund som lurade RF på pengar genom 
att uppge osanna siffror, så beslutade RS att göra en mer omfattande genomlysning. Den nya mer 
omfattande genomlysningen kom att gälla alla förbund med 50 eller färre medlemsföreningar (totalt 
nio förbund). Både Svenska Landhockeyförbundet och Svenska Baseboll och Softbollförbundet ingick 
i denna granskning. 

Genomlysningen innebär att alla föreningar behöver skicka in stadgar, medlemsförteckning samt 
årsmöteshandlingar och årsmötesprotokoll avseende de tre senaste verksamhetsåren. Granskningen 
genomfördes under sommaren 2017 och resultaten återrapporterades i september 2017. SLHF 
landade till slut på 11 godkända föreningar av 15 granskade, SBSF landade på 25 godkända 
föreningar av 26 granskade. Flera av de föreningar som inte blev godkända hade inte skickat in några 
handlingar alls eller ens hört av sig till Riksidrottsförbundet. I SLHF:s och SBSF:s medlemsregister 
fanns vid tillfället 28 respektive 37 föreningar. 

I början av 2018 tog Riksidrottsstyrelsen ett nytt beslut om att genomföra ytterligare en specifik 
genomlysning av de nio minsta förbunden som grund till beslut för ekonomiska stöd 2019. Denna 
gång granskades bara de föreningar som inte blev godkända i första genomlysningen. Resultatet för 
SLHF blev 12 godkända föreningar samt 2 föreningar med “större avvikelser” och för SBSF var 
resultatet 25 godkända föreningar.  

I samband med rapporten om sista genomlysningen och chansen till komplettering fick SLHF 
information om att det fanns en risk att Riksidrottsstyrelsen skulle lägga ett förslag på uteslutning 
om förbundet inte uppfyllde 25 godkända föreningar innan Riksidrottsmötet. I och med att 
förbundet var så långt ifrån att uppnå 25 föreningar valde SLHF att inte lägga mer tid och energi på 
frågan. 

Förutom genomlysningen av de nio minsta förbunden har Riksidrottsförbundet sedan 2017 
intensifierat sin granskning av föreningar genom stickprovskontroller av de föreningar som inte sökt 
LOK-stöd under de senaste fem åren. Under de senaste tre åren har sammanlagt 2270 föreningar 
plockats bort av de olika förbunden (alla SF utom ett har plockat bort föreningar från sina 
medlemsregister). Arbetet med genomlysningar fortsätter framöver med 20 specialidrottsförbund 
per år. 

Riksidrottsforum 2018 

Inför Riksidrottsforum presenterades utredningen om nya kriterier, villkor och anslutningsformer 
samt nya ekonomiska stödformer för första gången. Det som presenterades till Riksidrottsforum var 
utredningarnas förslag och inget som Riksidrottsstyrelsen tagit ställning till ännu. 
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Den mest avgörande frågan för våra förbund var förstås anslutningsutredningen som bland annat 
föreslog att medlemsförbunden skulle delas in i stora och små förbund där små förbund skulle få ett 
begränsat ekonomiskt stöd. Under Riksidrottsforum drev de minsta förbunden gemensamt frågan 
om hur idrottsrörelsens mångfald påverkas negativt om förslaget går igenom, att kriteriet på antal 
föreningar är ointressant och att förslaget inte skulle öppna upp idrottsrörelsen då den 
protektionistiska inställningen till pengar skulle finnas kvar ändå. 

Det fanns en samstämmighet under diskussionerna på Riksidrottsforum att kriterierna för 
medlemskap behöver förändras.  

Påverkansarbete 

Formella mötesplatser 

Förbunden har arbetat mycket med påverkansarbete och sett till att de olika förbundens röster har 
hörts i olika sammanhang där anslutningsutredningen har diskuterats. Det har framförallt varit 
ordförande och generalsekreterare med stöd av förbundsstyrelsen som har arbetat aktivt med 
påverkansarbetet. Inom idrottsrörelsen finns det ett antal forum där alla medlemsförbund har 
möjlighet att göra sina röster hörda och där har förbunden funnits representerade och egna initiativ 
till samtal har tagits, likaså har kontaktnätverk nyttjats. Nedan följer en sammanställning av de 
formella forum där ordförande och generalsekreterare har lobbat för att försöka säkra förbundens 
framtid. 

• SF-dialoger (en mötesplats för ordförande och generalsekreterare två gånger per år) 
• de små förbundens möte (ett möte per år för alla förbund med en röst på Riksidrottsmötet) 
• generalsekreterare- och distriktsidrottschefsträff (en årlig mötesplats för idrottens 

chefstjänstemän) 
• Riksidrottsforum (där frågor inför Riksidrottsmötet behandlas, jämna år) 
• Riksidrottsmötet (Riksidrottsförbundets årsmöte, ojämna år) 

Samarbete med andra förbund 

Förutom de formella forum där Riksidrottsförbundet står som värd har förbunden tagit egna initiativ 
till att prata om anslutningsutredningen, till exempel på interna möten och konferenser, med 
förbundens kontaktpersoner i Riksidrottsstyrelsen och med förbundens idrottskontakt på 
Riksidrottsförbundet. Genom personliga kontakter har förbundens åsikter och ställningstaganden 
spridit sig till förtroendevalda och tjänstemän inom idrottsrörelsen. 

Förbunden har haft ett nära samarbete med andra små förbund som är i samma sits som till 
exempel Svenska Biljardförbundet, Svenska Kälksportförbundet och Svenska Racerbåtförbundet. I 
denna grupp har diskussioner, frågor och skrivelser bollats fram och tillbaka under hela processen. 

Tillsammans skrevs ett positionspapper som beskriver hur förbunden står i frågan, detta fungerade 
också som ett stöd i kontakt med media. På detta sätt hade vi en gemensam linje i alla uttalanden 
som gjordes i media. 

Det skickades också en skrivelse till Riksidrottsstyrelsen efter Riksidrottsforum med ett antal 
medskick inför deras beslut, medskick som de små förbunden inte ansåg att det gavs utrymme för 
att diskutera på Riksidrottsforum. 

När Riksidrottsstyrelsen skickade ut förslag på kriterier, villkor och anslutningsformer gällande 
medlemskap i RF och SISU och om nya stödformer skrev sju förbund ett gemensamt remissvar. 
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Förutom SAFF, SLHF och SBSF och de andra små förbund som nämns ovan skrev även Svenska 
Cricketförbundet under remissvaret.  

Remissvar 

Förbunden skickade in gemensamt remissvar gällande de två större utredningarna, förslag på 
kriterier, villkor och anslutningsformer gällande medlemskap i RF och SISU och utredningen om nya 
ekonomiska stödformer. Sammanfattningsvis så framfördes fyra saker i remissvaret på förslaget på 
kriterier, villkor och anslutningsformer gällande medlemskap i RF och SISU: 

• att förslaget innebär att vi skapar en stängd liga/idrottsrörelse med A- och B-lag. 
• att det saknas en ordentlig risk- och konsekvensanalys av vad som händer om förslaget går 

igenom. 
• att vi anser att man borde mäta förbundets storlek på antal föreningar ELLER antalet 

medlemmar, det vill säga att det ska vara antingen 25 föreningar ELLER 1500 medlemmar. 
• att det är otydligt vad incitamenten för de stora förbunden är att ta emot oss mindre som 

riskerar att tvingas gå ihop med ett annat förbund. 

Och sammanfattningsvis så framhöll remissvaret på nya ekonomiska stödformer tre saker: 

• för att växa så behöver förbunden få verksamhetsstöd, förbunden och idrotterna växer inte 
när ekonomiskt stöd dras in 

• att det är svårt att ta ställning till vad förslaget egentligen innebär när inga siffror har 
presenterats 

• när ett nytt system införs måste det vara rättssäkert, de förbund som ligger på gränsen till 
50 föreningar borde granskas med en genomlysning på samma sätt som de små förbund 
som hade totalt 50 föreningar eller färre 2017. 

Riksidrottsmötet 2019 

På Riksidrottsmötet 2019 togs beslutet om en ny modell för medlemskap i tre steg: idrottsnätverk, 
mindre förbund och större förbund. 

Idrottsnätverk: genom att inrätta ett idrottsnätverk kan Riksidrottsförbundet skapa en formell 
kontakt med de förbund som inte är medlemmar inom idrottsrörelsen idag. Syftet är att bygga en 
relation mellan utomstående förbund och Riksidrottsförbundet. 

Mindre medlemsförbund (25-49 föreningar och minst 1500 medlemmar): utgångspunkten i arbetet 
med mindre förbund är att växa. Ett förbund kan växa organiskt eller genom att gå samman med ett 
annat förbund. Målet är att inget förbund ska ha färre än 50 föreningar, varken nya eller befintliga 
förbund. Mindre medlemsförbund får inte fullt ekonomiskt stöd från Riksidrottsförbundet. Förbund 
som väljs in i RF är per automatik mindre medlemsförbund i tre år oavsett deras storlek. 

Större medlemsförbund (50+ föreningar och minst 3000 medlemmar): utgångspunkten är att alla 
medlemsförbund ska arbeta mot att bli stora, organiskt eller genom samgående. Förbund med 50 
föreningar och 3000 medlemmar har möjlighet att få fullt stöd från Riksidrottsförbundet. 

Det är åtta förbund som idag klassas som ett mindre medlemsförbund (statistik på antalet 
föreningar hämtat från Riksidrottsförbundets verksamhetsberättelse 2018): 

• Svenska Baseboll och Softbollförbundet 
• Svenska Biljardförbundet 
• Svenska Dragkampförbundet 
• Svenska Dövidrottsförbundet 
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• Svenska Isseglingsförbundet 
• Svenska Racerbåtförbundet 
• Svenska Squashförbundet 
• Svenska Varpaförbundet 

Åtta förbund ligger i närheten av gränsen att vara ett mindre medlemsförbund då de har 50-69 
medlemsföreningar, däribland SAFF. De två förbund, Svenska Kälksportförbundet och Svenska 
Landhockeyförbundet, som inte hade 25 godkända föreningar i genomlysningen uteslöts efter beslut 
på Riksidrottsmötet. Anledningen är att de har för få föreningar och därmed inte uppfyller villkoren 
för medlemskap. De uppmanades, precis som de förbund som fick avslag på sin medlemsansökan, 
att söka samverkan med andra förbund. 

Yrkande och argumentation på RIM 2019 

Det var delade meningar om storlekskriteriet för medlemskap i Riksidrottsförbundet. De mindre 
förbunden yrkade på att kriteriet borde vara 25 föreningar eller 1500 medlemmar och inte 25 
föreningar och 1500 medlemmar med argumenten att det borde vara den enskilda medlemmen som 
är det viktiga och inte på vilket sätt dessa är organiserade. Föreningen fyller olika syften beroende på 
idrott men den enskilda medlemmen är alltid lika viktig, oavsett idrott. De större förbunden ansåg 
dock att medlemskriteriet var alldeles för lågt och borde höjas rejält med argumentet att de allra 
minsta förbunden inte fyller en tillräckligt stor funktion.  

Löpande internt arbete 

Process inom SLHF 

När beslutet om uteslutning var ett faktum vidtog ett mer intensivt arbete för SLHF för att finna en 
lösning på problemet. Arbetet med att se över förbundets organisation hade nämligen redan 
påbörjats under 2017 och framförallt efter Aftonbladets granskning och den efterföljande 
genomlysningen. På SLHF:s årliga Utvecklingskonferens 2018 fick medlemsföreningarna diskutera 
eventuella samverkanspartners men också vilka delar i ett RF-medlemskap som var viktigast för 
föreningarna. Redan i maj 2018 rangordnades således hur föreningarna ville se SLHF:s fortsatta 
organisering; 

1. Vara kvar som eget SF 
2. Växa genom att in en annan idrott som ännu inte är medlem i RF (ex Lacrosse) 
3. Samgående med annat litet förbund som är i liknande situation (ex Rugby) 
4. Ansluta till ett större förbund (ex Bandy) 

På samma konferens beslutades det att bilda en arbetsgrupp för framtidsfrågorna. Framtidsgruppen 
kom den att kallas och den består av flertalet representanter från de olika distrikten samt styrelsen 
och generalsekreterare. Framtidsgruppen är den arbetsgrupp som leder arbetet och tar fram 
underlag till styrelsen gällande samgående med annat förbund och utgör den grupp som 
representerat SLHF i förstudien med SAFF och SBSF.  

I början av sommaren 2019 författades ett brev (se bilaga) som skickades ut till ett antal utvalda 
förbund. Frågan som ställdes i brevet var helt enkelt om det fanns intresse av att samtala med SLHF 
om en eventuell samverkan. Utskicket gick till 7 förbund, varav SAFF och SBSF var två av mottagarna 
och sex av dem svarade (de allra flesta inom bara ett par dagar). Bara ett förbund svarade att de inte 
var intresserade av att prata samverkan, övriga fem var alla öppna för en dialog. Ganska tidigt 
upplevdes det att det mest intressanta samtalet fanns med SAFF och SBSF även om det då inte var 
aktuellt att släppa övriga förbund (som exempelvis Bandy) därhän. I augusti tog styrelsen ett beslut 



   

 

  10 av 22 

 

om att utreda möjligheter för samgående både med SAFF och SBSF men även med Svenska 
Bandyförbundet.  

Process inom SAFF 

Den 7 juni mottog SAFF en officiell förfrågan (se bifogad handling) från SLHF om att inleda samtal 
kring ett eventuellt samgående. På styrelsemötet den 13 juni togs beslutet att uppdra till 
Generalsekreteraren att inleda samtalen samt återrapportera till styrelsen under mötet i augusti 
med förslag på åtgärder. Under styrelsemötet i augusti 2019 tog styrelsen beslut att gå vidare i 
arbetet och tillsammans med SLHF och SBSF inleda en förstudie kring samgående. Förstudien har 
letts av den arbetsgrupp som utsågs av styrelsen och som bestod av förbundsordföranden, två 
ledamöter samt två tjänstemän. Styrelsen och arbetsgruppen har löpande informerat distrikt och 
föreningar om hur processen fortlöper genom flertalet telefonmöten och information på 
föreningskonferensen i november.  

Process inom SBSF 

När förfrågan kom från SLHF om att samverka i början av sommaren 2019, beslutade 
förbundsstyrelsen att uppdra åt Generalsekreteraren att inleda en förstudie tillsammans med SLHF 
och SAFF för att utreda de framtida förutsättningarna. Arbetsutskottet utsågs till arbetsgruppen 
inom förbundet som varit delaktiga på gemensamma möten och dialoger mellan förbunden. 
Arbetsgruppen har rapporterat tillbaka till resterande i styrelsen löpande med information och 
anteckningar från möten. I mitten av januari 2020 hade styrelsen ett extra möte tillsammans med 
representanter från utskott för att förankra och komma vidare i arbetet. 

Ekonomiska förutsättningar 
Alla deltagande parter konstaterade tidigt i förstudien att de ekonomiska förutsättningarna nu och 
framöver är de tyngst vägande skälen i beslut om samgående eller inte. Arbetsgruppen valde främst 
att fokusera på de ekonomiska förutsättningarna som ges genom bidragssystemet från RF. Viktigt att 
ha i åtanke är att bidragen bara står för delar av respektive förbunds intäkter. Förbundens övriga 
intäkter ses i bilaga (presentation arbetsmöte 9 november, 12 december) 

RF:s nya stödformer. 

Till Riksidrottsmötet föreslogs och beslutades det om ett nytt ekonomiskt stödsystem som ska bidra 
till den gemensamma strategin. Stödsystemet ska i större utsträckning än idag präglas av 
måluppfyllelse, enkelhet och tydlighet, förutsägbarhet, transparens och flexibilitet. Det ekonomiska 
stödsystemet verkar för att förbund i ännu högre grad bör samarbeta och i vissa fall gå samman för 
att stärka den centrala kraften i vissa förbund. Ekonomiskt sett kan det innebära att förbund som 
idag erhåller ekonomiskt stöd inte får det imorgon då kraften är för liten i nuläget för att pengarna 
ska ge effekt i aktuella förbund. 

De förbund som är medlemmar i Riksidrottsförbundet har möjlighet att erhålla stöd. En 
förutsättning för ekonomiskt stöd är att förbundet presenterar en plan för sin verksamhet. Det nya 
systemet kommer införas från och med 2020 med en övergångsperiod på två år, så först från 2022 
kommer det nya stödsystemet att gälla fullt ut. Alla medlemsförbund ska erhålla minst 90 % av sitt 
matematiska SF-stöd 2020 samt minst 80 % 2021. 

Det nya stödsystemet består av fyra olika typer av stödformer; organisationsstöd, verksamhetsstöd, 
projektstöd och uppdragsersättning. På Riksidrottsmötet beslutades om styrande ramar och 
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principer samt vägledande ramar och principer. Villkor och parametrar för fördelning arbetades fram 
under hösten för beslut vid Riksidrottsstyrelsens möte i oktober.  

Organisationsstöd 

Kriterierna för att erhålla organisationsstöd är att medlemsförbund i RF har fullföljt sina åligganden 
enligt 11 kap. 4 § RF:s stadgar under föregående år, följer idrottens värdegrund enligt 1 kap. 1 § RF:s 
stadgar samt redovisat tidigare beviljade ekonomiska stöd och uppgifter. 
Nytt SF anses ha fullföljt sina åliggande under föregående år. Nytt medlemsförbund inom RF 
kategoriseras som mindre förbund i två år från inträde, oavsett antal medlemsföreningar och antal 
medlemmar enligt 10 kap. 4§ RF:s stadgar. Därutöver måste varje SF inkommit med en plan för sin 
verksamhet (förbundsutvecklingsplan) senast den 1 september ojämna år. 

Syftet med stödet är att stödja SF anslutna till RF och bidra till fullgörande av SF:s åligganden enligt 
RF:s stadgar. Stödet är inte avgränsat till särskild verksamhet inom SF och kan således nyttjas för det 
ändamål som SF själva anser viktigast för att fullgöra sina åligganden. 

Stödet fördelas till stödberättigade SF i enlighet med följande fördelningsmodell. 

Varje SF erhåller x kr i grundbelopp. De SF som föregående år kategoriserats som större förbund i 
enlighet med 10 kap. 4§ i RF:s stadgar erhåller dubbelt grundbelopp.  
De SF som kategoriserats som större förbund erhåller förutom dubbelt grundbelopp ett rörligt stöd 
baserat på tre parametrar: 

• Genomsnitt av antal föreningar föregående år och året dessförinnan avrundat till närmaste 
100-tal. 

• Genomsnitt av antal aktiva i idrott föregående år och året dessförinnan avrundat till 
närmaste 10 000-tal. 

• Genomsnitt av antal registrerade utbildningstimmar föregående år och året dessförinnan 
avrundat till närmaste 500-tal. 

Det tillgängliga beloppet, efter fördelat grundbelopp, fördelas med A% föreningar, B% aktiv i idrott 
och C% utbildningstimmar. Beloppet utjämnas till närmaste 10 000 kr efter beräkning.  
A, B och C beslutas av RS i oktober ojämna år. 

För fördelning 2020-2021 har RS beslutat att: 
x=500 000 kr 
A=40%, B=50% och C=10% 

Verksamhetsstöd SF Barn- och ungdomsidrott 

Kriterierna för att erhålla verksamhetsstöd barn- och ungdomsidrott är att medlemsförbund (SF) i RF 
har fullföljt sina åliggande enligt 11 kap. 4 § RF:s stadgar under föregående år, följer idrottens 
värdegrund enligt 1 kap. 1 § RF:s stadgar samt redovisat tidigare beviljade ekonomiska stöd och 
statistiska uppgifter. 

Nytt SF anses ha fullföljt sina åliggande under föregående år. 

SF måste ha minst 15 föreningar som bedriver kontinuerlig (+10 sammankomster per förening) barn- 
och ungdomsidrottsverksamhet. Därutöver måste varje SF inkommit med en plan för sin verksamhet 
(förbundsutvecklingsplan) senast den 1 september ojämna år. 

Syftet med stödet är att ge SF förutsättningar att bedriva och utveckla bra barn- och ungdomsidrott 
samt skapa förutsättningar för SF att leda och stödja föreningarnas verksamhet. En del av stödet 
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syftar till att ge SF möjlighet att stödja utbildningsinsatser för ledare inom området barn- och 
ungdomsidrott med utgångspunkt i jämställdhet och jämlikhet. 

Målsättningen är att 

• 75 procent av de föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet har tagit del av 
SF:s arbete (utbildnings-tävlings-och träningsverksamhet), och 

• SF genomfört strukturella åtgärder kring tävlings- och träningsverksamheten för att behålla 
och attrahera fler barn och ungdomar till idrotten. 

• andelen kvinnor och män som engagerar sig som ledare uppgår till minst 40 procent samt 
att andelen utlandsfödda ledare som utbildas ökar, för respektive SF inom barn och 
ungdomsidrott. 

Stödet fördelas till SF i enlighet med följande fördelningsmodell. 

Varje SF som uppfyller villkoren enligt 1.2 erhåller x kr i grundbelopp. Därutöver erhåller dessa ett 
rörligt stöd baserat på tre parametrar: 

• genomsnitt av antal LOK-föreningar som redovisat mer än 100 deltagartillfällen föregående 
år och året dessförinnan 

• genomsnitt av antal aktiviteter föregående år och året dessförinnan, och 
• genomsnitt av antal aktiv i idrott 7 - 25 år föregående år och året dessförinnan 

Det återstående beloppet, efter fördelat grundbelopp, fördelas med A% föreningar, B% aktiviteter 
och C% aktiv i idrott. Från 2022 kompletteras dessa parametrar med bedömning av SF:s 
förbundsutvecklingsplan. Beloppet utjämnas till närmaste 10 000 kr efter beräkning. A, B och C 
beslutas av RS i oktober ojämna år. 

Av den rörliga delen ska minst 1/3 av stödet till respektive SF nyttjas för att arbeta med att främja 
jämställdhet och jämlikhet via utbildningsinsatser riktade mot barn- och ungdomsledare. 

För fördelning 2020-2021 har RS beslutat att: 
x=300 000 kr 
A=20%, B=40% och C=40% 

Verksamhetsstöd SF Vuxenidrott 

Kriterierna för att erhålla verksamhets vuxenidrott är att medlemsförbund (SF) i RF har fullföljt sina 
åliggande enligt 11 kap. 4 § RF:s stadgar under föregående år, följer idrottens värdegrund enligt 1 
kap. 1 § RF:s stadgar samt redovisat tidigare beviljade ekonomiska stöd och statistiska uppgifter. 

Nytt SF anses ha fullföljt sina åliggande under föregående år. 

SF måste ha minst 15 föreningar som bedriver idrott för vuxna motionärer. SF måste också arbeta 
med området på förbundsnivå (ex. organisation, aktiviteter, bidrag). Därutöver måste varje SF 
inkommit med en plan för sin verksamhet (förbundsutvecklingsplan) senast 1 september ojämna år. 

Syftet med stödet är att ge SF förutsättningar att bedriva och utveckla verksamheten så att fler 
vuxna och äldre motionärer väljer att idrotta i förening. Målsättningen är att: 

• fler vuxna och äldre motionärer idrottar i förening. 
• större andel kvinnor bland vuxna och äldre motionärer. 

Stödet fördelas till SF i enlighet med följande fördelningsmodell. Stödet är ett rörligt stöd baserat på 
tre parametrar: 



   

 

  13 av 22 

 

• Antal föreningar som bedriver verksamhet för vuxna motionärer, 
• genomsnitt av antal aktiv i idrott 26 år och uppåt. 
• kvalitativ bedömning av SF:s förbundsutvecklingsplan. 

Beloppet fördelas med A% föreningar, B% aktiv i idrott och C% förbundsutvecklingsplan. Beloppet 
utjämnas till närmaste 10 000 kr efter beräkning. A, B och C beslutas av RS i oktober ojämna år. 

För fördelning 2020-2021 har RS beslutat att: 
A=25%, B=25% och C=50%. 
Minsta utbetalda belopp 50 000 kr 

Verksamhetsstöd SF Elitidrott 

Kriterierna för att erhålla verksamhetsstöd elitidrott är att medlemsförbund (SF) i RF har fullföljt sina 
åliggande enligt 11 kap. 4 § RF:s stadgar under föregående år, följer idrottens värdegrund enligt 1 
kap. 1 § RF:s stadgar samt redovisat tidigare beviljade ekonomiska stöd och statistiska uppgifter. 

Nytt SF anses ha fullföljt sina åliggande under föregående år. 

För att SF ska kunna erhålla stöd måste minst ett av SF:s landslag tävla i en idrott där minst 20 
nationer deltar i idrottens högsta mästerskap (VM eller motsvarande). Därutöver måste varje SF 
inkommit med en plan för sin verksamhet (elitutvecklingsplan) samt deltagit i elitdialoger med RF 
senast den 1 september ojämna år. 

Syftet med stödet är att ge SF förutsättningar att utveckla den internationella konkurrenskraften i 
SF:s landslagsverksamhet. 

Målsättningen är att svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt 

Varje SF som uppfyller villkoren kan erhålla stöd. 

Stödet består av två delar, Landslagsstöd och Landslagsstöd X. Landslagsstöd (60% av stödet) är ett 
matematiskt beräknat stöd och Landslagsstöd X (40%) fördelas efter deltagande i elitdialoger med 
RF, Sveriges Olympiska kommitté och Sveriges Paralympiska kommitté. 

Den matematiska delen fördelas till SF i enlighet med följande fördelningsmodell. 

Stödet baseras på fyra parametrar inom tre olika områden: 

• Kostnader för aktuella landslag. 
• Den konkurrens som aktuella landslag tävlar i. 
• Resultat för aktuella landslag. 

Konkurrensområdet består av två parametrar. Sammantaget utgör parametrarna en matematisk 
modell för fördelning. Beloppet utjämnas till närmaste 10 000 kr efter beräkning. 

Landslagsstöd X baseras på genomförda elitdialoger där SF har möjlighet att presentera sin 
elitutvecklingsplan. Bedömningen görs utifrån följande områden: 

• idrottslig förankring, 
• vetenskaplig förankring och evidensbaserade metoder, 
• organisationens och ledningens kompetens och resurser för Utvecklingsplanens 

genomförande, och 
• Förutsättningar för Utvecklingsplanens genomförande. 
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Respektive område innehåller ytterligare kriterier och poängsätts. Beloppet utjämnas till närmaste 
10 000 kr efter bedömning. 

Verksamhetsstöd SF Paraidrott 

Kriterierna för att erhålla verksamhetsstöd paraidrott är att medlemsförbund (SF) i RF har fullföljt 
sina åliggande enligt 11 kap. 4 § RF:s stadgar under föregående år, följer idrottens värdegrund enligt 
1 kap. 1 § RF:s stadgar samt redovisat tidigare beviljade ekonomiska stöd och statistiska uppgifter. 

Nytt SF anses ha fullföljt sina åliggande under föregående år. 

SF måste ha minst 15 föreningar som bedriver inkluderande verksamhet för personer med 
funktionsnedsättning. SF måste också arbeta med området på förbundsnivå (ex. organisation, 
aktiviteter, bidrag). Därutöver måste varje SF inkommit med en plan för sin verksamhet 
(förbundsutvecklingsplan) senast 1 september ojämna år. 

Syftet med stödet är att ge SF förutsättningar att bedriva och utveckla bra idrottsverksamhet för 
personer med funktionsnedsättning samt skapa förutsättningar för SF att leda och stödja 
föreningarnas verksamhet. 

Målsättningen är att: 

• 75 procent av de föreningar som har idrottsverksamhet för personer med 
funktionsnedsättning tagit del av förbundets arbete (utbildnings-tävlings-och 
träningsverksamhet)., 

• antalet personer med funktionsnedsättning som idrottar i förening ökar, och  
• antalet personer med funktionedsättning som engagerar sig som aktivitets- och 

organisationsledare ökar 

Stödet fördelas till SF i enlighet med följande fördelningsmodell. 

Varje SF som uppfyller villkoren enligt 1.2 erhåller x kr i grundbelopp. Därutöver erhåller dessa ett 
rörligt stöd baserat på tre parametrar: 

• Antal föreningar som bedriver verksamhet för funktionsnedsatta idrottare, 
• genomsnitt av antal deltagartillfällen för funktionsnedsatta föregående år och året 

dessförinnan, och 
• kvalitativ bedömning av SF:s förbundsutvecklingsplan. 

Det återstående beloppet, efter fördelat grundbelopp, fördelas med A% föreningar, B% 
deltagartillfällen och C% förbundsutvecklingsplan. Beloppet utjämnas till närmaste 10 000 kr efter 
beräkning. A, B och C beslutas av RS i oktober ojämna år. 

För fördelning 2020-2021 har RS beslutat att: 
x=100 000 kr 
A=25%, B=25% och C=50% 
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Projektstöd 

RS beslutar inför varje bidragsperiod (2-års perioder) om vilka områden som ska gå att söka 
projektpengar för. Bidragsberättigade är de medlemsförbund i RF som har fullföljt sina åliggande 
enligt 11 kap. 4 § RF:s stadgar 

Inför 2020-2021 gick det att söka projektpengar inom följande områden: 

• Etablering 
• Internationellt utvecklingsarbete 
• Jämställdhet 
• Verksamhetsinriktning 

Uppdragsersättning 

I enskilda fall kan det vara aktuellt att ge ett särskilt stöd till SF som genomför "uppdrag" för hela 
eller delar av svensk idrottsrörelse. I de ramar och principer är beslutade måste dessa uppdrag ha sin 
utgångspunkt i den aktuella verksamhetsinriktningen för Riksidrottsförbundet. 

För perioden 2020-2021 har Svenska Parasportförbundet och Svenska Motionsidrottsförbundet 
Korpen särskilt stöd för vissa uppdrag.  

Ekonomi 2020-2021 

Hösten 2019 tog RS beslut om stöden för de kommande två åren, i enlighet med de ramar och 
principer som beslutades om vid RIM i Jönköping.  

För 2020 är det sagt att förbunden ska få behålla minst 90% av bidragen 2019, när det gäller 
Organisationsstöd och verksamhetsstöd Barn och Ungdom. För 2021 är det minst 80% av bidraget 
2019, under förutsättning att man uppfyller kraven för att vara bidragsberättigad.  

Vid ett samgående kommer SLHF få ta del av landslagsstödet även under 2021, men i övrigt uppfyller 
de inte kraven för att vara bidragsberättigade och erhåller inga stöd. Medlemsföreningarna inom 
respektive förbund kommer under processen med samgående kunna söka de statliga stöd som finns, 
till exempel LOK-stöd, oberoende av om förbundet beviljas bidrag eller inte. 

De beslutade bidragen för 2019 - 2021 presenteras här, siffrorna är beviljade bidrag utan eventuella 
projektstöd, som söks separat inför varje bidragsperiod utifrån de ramar och regler som RS beslutar 
om. 
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Stöden i framtiden, 2022 och framåt 

Stöd som enskilda förbund 

De ramar och principer kring stödsystemet som beslutades om vid RIM i Jönköping kommer att träda 
i full kraft inför bidragsfördelningen 2022 - 2023, när övergångsperioden med minst 90% och 80% 
under 2020 – 2021 avslutas.  

Beräkningar baserat på de nyckeltal vi har idag, samt de beslutade reglerna av RS ger följande 
beräknade bidragsfördelning för åren 2022 och 2023, utan eventuella projektstöd.  

 

Beräkningen baseras på att SAFF är ett stort förbund, SBSF ett litet förbund, och att inget av 
förbunden får ta del av Verksamhetsstöd Vuxna eller Verksamhetsstöd Paraidrott. De stöden är nya 
och data saknas för att kunna gissa något för framtiden. 

SLHF står helt utan bidrag, eftersom de utesluts från och med 2021. För SBSF minskar bidragen med 
783 000 kr, eller 37%, jämfört med bidragen 2019. För SAFF blir minskningen 1 223 000 kr, eller 28%, 
jämfört med bidragen 2019. 

 

SBSF kommer inför bidragsberäkningen 2022 
– 2023 räknas som ett mindre förbund, vilket 
innebär att man endast får ta del av 
Grundbeloppet av Organisationsstödet, och 
inget av de rörliga delarna. 

Förbundet uppfyller kraven för att få ta del 
av Verksamhetsstöd för Barn och 
Ungdomsidrott, som består av ett 
grundbelopp och en rörlig del. 

Beräkningen kring FUP, 
Förbundsutvecklingsplanen, är gjord som att 
samtliga förbund inom RF får en lika stor del 
av den totala summan som ska fördelas 
baserat på Förbundsutvecklingsplanen. 
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SAFF kommer inför bidragsberäkningen 2022 
– 2023 räknas som ett stort förbund, vilket 
innebär att man får dubbelt grundbelopp 
och får ta del av den rörliga delen av 
Organisationsstödet. 

Förbundet uppfyller kraven för att få ta del 
av Verksamhetsstöd för Barn och 
Ungdomsidrott, som består av ett 
grundbelopp och en rörlig del. 

Beräkningarna baserar sig på att SAFF får 
behålla det landslagsstöd man får i dagsläget 
även under nästa bidragsperiod. 

Beräkningen kring FUP, 
Förbundsutvecklingsplanen, är gjord som att 
samtliga förbund inom RF får en lika stor del 
av den totala summan som ska fördelas 
baserat på Förbundsutvecklingsplanen. 

 

De rörliga delarna baserar sig i uträkningarna 
på de siffror som finns för 2018, men kommer när RS tar besluten för 2022 och 2023 basera sig på de 
uppgifter som finns för respektive förbund sista december 2019 och sista december 2020. 

Stöd som gemensamt förbund 

Ett av de första stegen i arbetet med förstudien var att räkna på vad ett eventuellt samgående skulle 
ge för ekonomiska konsekvenser. Genom att slå ihop förbundens medlemsantal och aktiva blev 
resultatet följande. 

 

Beräkningarna visade att som enskilda förbund skulle SBSF och SAFF tillsammans få 4 413 000 kr i 
bidrag, men vid ett eventuellt samgående, skulle bidragen bli 3 633 000 kr. Den totala summan 
pengar som förbunden skulle ha att arbeta med skulle bli 780 000 kr mindre vid ett samgående än 
om förbunden skulle vara kvar som egna förbund. 

SAFF och SBSF beslutade att tillsammans med Svenska Motorcykel och Snöskoterförbundet och 
Svenska Racerbåtsförbundet, som befinner sig i en liknande samgåendeprocess, skicka in en 
skrivelse till RS om det orimliga i att förlora så stora belopp på att gå samman, alla incitament att gå 
samman försvinner, och intentionen av besluten vid RIM i Jönköping uppfylls inte. 
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Det är de fasta grundbeloppen, 500 000 kr i Organisationsstöd och 300 000 kr i Verksamhetsstöd 
Barn och Ungdom, för SBSF som tappas vid ett eventuellt samgående. Som ett gemensamt förbund 
erhåller organisationen endast grundbelopp som ett stort förbund. 

Vid RS möte i januari 2020 beslutade RS att: 

• att SF som går samman erhåller samma ekonomiska stöd avseende organisationsstöd SF och 
verksamhetsstöd SF Barn- och ungdomsidrott som de hade gjort som enskilda SF, fram till 
och med år 2025. 

Beslutet från RS gör att bidragsberäkningen för 2022 och 2023 skulle bli  

 

Samgående 

Stöd från RF 

För att undersöka förutsättningarna för förbund att slå sig samman under perioden 2020–2025 
erbjuder RF en möjlighet att ansöka om projektstöd för detta ändamål. Målsättningen med en 
förstudie är att förbunden efter genomförd förstudie kan fatta ett gemensamt beslut om att gå 
vidare med samgåendeprocessen (eller att avsluta densamma). RF har totalt avsatt 25 miljoner 
kronor till samgåendeprocesser, där förstudie, omställning och avveckling är tre olika poster som 
förbunden kan söka ekonomiskt stöd för att genomföra.  

Förstudieansökan 

Redan under augusti och september 2019 tog respektive styrelse beslut om att inleda en förstudie 
och närmare utreda möjligheterna om samgående.  
I början av oktober skickades en ansökan till RF om bidrag till en förstudie. Delar som ingick i 
förstudien var mötesplatser (för styrelse, tjänstemän samt föreningar), organisationsutredning samt 
viss arbetstäckning. Knappt en vecka efter ansökan skickats in kom beskedet om att förstudien var 
beviljad i sin helhet. Se bilaga. 

Enkätundersökning 

Som en del av förstudien skapades en enkät som skickades ut till förbundens föreningar samt distrikt 
i början av december. Enkäten var en väg för att kunna stämma av med föreningarna och försöka få 
svar på vad som är viktigt för föreningarna vid en sammanslagning.  I enkäten fick föreningarna 
ranka hur viktigt de var för dem med att; behålla distrikten i nuvarande form, välja 
förbundsstyrelse/ledning för den egna idrotten samt behålla nuvarande identitet som förbund. 
Vidare ställdes frågor om viktiga medskick in i arbetet med en eventuell sammanslagning, vad som är 
viktigast i kontakten med förbundet idag och slutligen vad som är mest positivt med respektive vad 
de såg som största hotet vid en sammanslagning. 
Totalt 28 föreningar/distrikt besvarade enkäten, varav 39,3% tillhör SBSF, 32,1% SAFF och 28,6% 
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SLHF. Svaren varierade på alla frågor och inom de olika idrotterna. Det går inte att dra några 
slutsatser att en idrott (eller region) överlag skulle vara mer positiv eller negativ till ett samgående 
än en annan. I ett försök att gruppera svaren kan man se att större och starkare, tillgänglighet och 
synergier samt kompetens och utveckling lyfts fram som möjligheter medan marginalisering och 
prioritering samt ekonomi ses som potentiella hot vid ett samgående.  

Möten 

Under förstudien så har det hållits tre gemensamma större möten där den utsedda arbetsgruppen 
från respektive förbund har deltagit. Mötena har i samtliga fall förberetts av GS-gruppen i samråd 
med kontaktperson i RF. Mötena har letts av kontaktpersonen från RF. Vid varje möte har en 
tidsplan för samgåendearbetet presenterats, diskuterats och beslutats. 

9 november 

Det första mötet för arbetsgruppen tog plats en lördag i början av november på Idrottens hus i 
Stockholm. Mötet fick ta avstamp i det faktum att deltagarna alla var nya för varandra och en 
gedigen genomgång om bakgrunden till varför vi samlats presenterades. Målet med mötet var att 
skapa en större förståelse för varandras idrotter och organisationer samt att ge medskick i den 
fortsatta förstudieprocessen.  

Som en temperaturmätare om nuläget fick varje förbund skatta mellan 1 och 4 hur långt de hade 
pratat och diskuterat samgående, där SAFF svarade 2,7, SLHF 3,8 och SBSF svarade att de var 
någonstans mellan 2 och 3. Skalans indelning såg ut som följande:  
1. Inget alls, 2. Har pratat men ser inte behovet, 3. Har pratat om det och vi ser ett behov att göra ett 
samgående, 4. Vi är redo och klara för ett samgående. 

Under mötet identifierades fyra områden som särskilt viktiga i den fortsatta processen: Ekonomi, 
Demokrati, Kommunikation och identitet samt Organisation och förening. Vidare diskuterades det 
att vi behöver utreda föreningarnas förutsättningar och kunna argumentera varför det blir bättre för 
föreningarna med ett samgående. Vi måste ha svar på “därför finns vi till” och under processen 
behöver vi kunna presentera alternativ på hur en organisation ser ut, motivera och visa på den 
demokratiska skissen samt visa scenarier på positiva synergier och en effektiv administration. 

Deltagare på första mötet, utöver Thomas Bergström från RF: 

SAFF  SLHF   SBSF 
Fredrik Haraldson (GS) Monika Stylin (GS)  Thomas Claesson (GS) 
Minette Rogners (ordf) Björn Isberg (hedersorf, Framtidsgrupp) Johnny Stormats (ordf) 
Jan Burell (kassör) Aimee Mackenzie (ledamot, Framtidsgr) Lars Sundin (kassör) 
Lars Samuelsson (ledamot) Ylva Mellin (Framtidsgrupp)  Peter Malm (ledamot) 
Tobias Stenström (föreningsutv) 

12 december 

Syftet med det andra mötet var att diskutera och analysera de områden som vi tidigare identifierat 
som utmanande med målsättningen att stå bakom en gemensam tidsplan och de aktiviteter som ska 
ske samt att skapa förutsättningar för fortsatt analys.  

Till mötet i december fanns ingen ny information kring ekonomin att tillgå från RF. Arbetsgruppen 
diskuterade den “administrativa kostymen”, eller snarare kanslifunktioner för att uppfylla syfte och 
mål med verksamheten, samt hur den skulle kunna se ut vid ett samgående. Vidare diskuterades vad 
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som krävs för att förflytta styrelsen från att i vissa fall vara operativ till att bli mer strategisk vid en 
eventuell sammanslagning.  

Deltagare på andra mötet, utöver Thomas Bergström från RF: 

SAFF  SLHF   SBSF 
Fredrik Haraldson (GS) Monika Stylin (GS)  Thomas Claesson (GS) 
Minette Rogners (ordf) Ella Spira (ordf)  Johnny Stormats (ordf) 
Jan Burell (kassör) Björn Isberg (hedersorf, Framtidsgrupp)  Peter Malm (ledamot) 
Lars Samuelsson (ledamot) 
Tobias Stenström (föreningsutv) 

29 januari 

Det tredje och sista mötet för arbetsgruppen inom ramen för förstudien förlades till slutet av januari 
med tanken att ha det efter RS sammanträde och med en förhoppning om att ha fått klara besked 
kring de ekonomiska bidragen då. 

Mötet startades med temperaturmätningen och frågan hur långt vardera SF pratat och diskuterat 
samgående. Alla tre förbund kunde nu glädjande nog säga att de var närmare fyra (se skala under 
mötet den 9 november) och alltså redo och klara för ett samgående. Alla var överens om att vi ska 
gå vidare och komma in nästa fas som alltså är samgående.  

Januarimötets syfte var att tillsammans diskutera hur vi tar nästa steg med målsättningen att ta fram 
gemensamma strategier, tidsplaner och ha ett tydligt “hur” vi ska vidare för ett samgående. En 
gemensam målbild till årsmötet sattes upp, där GS-gruppen fick i uppdrag att ta fram förslag på en 
gemensam proposition. GS-gruppen fick också i uppdrag att utveckla en samgåendeplan för att 
kunna göra en ny ansökan om stöd från RF. Även denna ansökan ska, enligt planen, vara klar, 
godkänd och beviljad av RF till årsmötena.  

En tidslinje upprättades där starten utgör de tre förbundens separata årsmöte under mars månad 
och målet är de extra årsmötena i november med en gemensam konferens för alla föreningar och 
distrikt för att där kunna presentera och besluta om en ny gemensam organisation.   

Deltagare på det tredje mötet, utöver Thomas Bergström från RF: 

SAFF  SLHF   SBSF 
Fredrik Haraldson (GS) Monika Stylin (GS)  Thomas Claesson (GS) 
Jan Burell (kassör) Ella Spira (ordf)  Johnny Stormats (ordf) 
Lars Samuelsson (ledamot) Björn Isberg (hedersorf, Framtidsgrupp)  Peter Malm (ledamot) 
Tobias Stenström (föreningsutv) 

Demokrati och identitet 

I förstudien har det övergripande målet varit att undersöka om vi hittar fördelar med att gå samman 
och vi har kunnat göra ett antal konstateranden. 

• Samgående ger en bredare bas av förtroendevalda på alla nivåer. 
• Det är lättare att uppnå de från RF kravställda jämställdhetsmålen. 
• Det är viktigt att behålla identiteterna för respektive idrott, det är inte lika viktigt med 

identiteten som förbund. 
• Att stå som eget förbund i framtiden, är en sämre lösning än att gå samman. 
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I förstudien har det inte diskuterats kring hur en framtida organisation skulle kunna se ut. Det viktiga 
arbetet med hur en framtida organisation ska se ut vid en sammanslagning och hur vi säkerställer de 
demokratiska processerna kommer att starta så snart förbunden beslutat på respektive årsmöte om 
att jobba vidare med frågan. 

Samgåendeansökan 

Efter genomförd förstudie har förbunden möjlighet att söka ytterligare projektstöd för samgående 
under förutsättning att det finns konkreta inriktningsbeslut hos samtliga förbund om att gå samman. 
En sådan ansökan är under bearbetning. 

Slutsatser från förstudien 
Gemensamma slutsatser 

• Viktigt hamna en bra bit över 50 IF då kravet från RF framöver antas höjas än mer 
• Administrativa funktioner och även styrelser/utskott kan slås samman och då effektiviseras i 

en ny organisation. 
• Identitetsfrågan för respektive idrott bör få stort fokus vid samgående 
• Ekonomiska förutsättningar är det viktigaste incitamentet för ett samgående 
• Att hitta principer kring fördelning av bidrag/intäkter samt kostnader i ett sammanslaget 

förbund blir viktigt 

Slutsatser SAFF 

• Risken att SAFF i en nära framtid hamnar under 50 medlemsföreningar och därmed blir ett 
litet förbund är stor. Det skulle innebära liknande ekonomiska förutsättningar som SBSF.  

• Skulle SAFF bli ett mindre förbund kommer stora delar av centrala kanslifunktioner och 
verksamheten försvinna. Förutsättningarna för medlemmarna skulle bli betydligt sämre. 

• SAFF bör därför vidta nödvändiga åtgärder, i detta fall samgående, för att inte hamna under 
50 föreningar. 

• SAFF är i behov av en organisationsöversyn, detta kan göras i samband med 
sammanslagning. 

Slutsatser SLHF 

• För att SLHF fortsatt ska kunna vara en del av idrottsrörelsen och medlem av 
Riksidrottsförbundet krävs det ett samgående med ett eller flera andra förbund som redan i 
dag är medlemmar.  

• Ett samgående med just SAFF och SBSF upplevs som extra positivt och attraktivt då de 
liksom landhockey är små idrotter i Sverige men stora internationellt och kan tänkas ha 
samma eller liknande utmaningar. 

Slutsatser SBSF 

• Risken finns att SBSF tappar föreningar och får färre än 25 medlemsföreningar och då 
utesluts ur RF. 

• Ett samgående skulle skapa synergieffekter på kanslinivå, genom att samordna och 
effektivisera resurser. 

• Ett samgående skulle skapa bättre förutsättningar att kunna hjälpa våra medlemsföreningar 
i framtiden.  
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Förslag till respektive förbunds årsmöte 
Förbundsstyrelserna har beslutat att lägga fram en gemensam proposition till de tre respektive 
årsmötena, där de föreslår förbundsstämman att ge respektive förbundsstyrelse uppdraget att 
förbereda och skapa förutsättningar för en sammanslagning mellan de tre organisationerna SAFF, 
SBSF och SLHF samt att förutsättningarna för den organisatoriska sammanslagningen presenteras 
och beslutas om på ett extra årsmöte i november 2020.  

En proposition om stadgeändring gällande upplösning av förbundet kommer också att läggas till 
förbundsmötena, för att på så vis kunna göra en sammanslagning så snabbt som möjligt om en 
kommande organisationsutredning kommer fram till att en samlad organisation (en juridisk person) 
är den bästa lösningen för framtiden. 

Bilagor 
• SLHFs utskick 
• Remissvaret 
• Anslutningsutredningen 
• Utredningen kring ekonomiska stödformer 
• Ansökan om förstudie. 
• Presentationer arbetsmöten 
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