Förbundsnytt sommaren 2017
Vi vill börja med en ödmjuk uppmaning, vilken innebär att förbundet önskar att ni i
föreningarna lägger upp era stadgar på föreningens IdrottOnline-sida.
Man brukar säga att en svala inte gör någon sommar. På SSDF-mål skulle det kanske bli: ingen
sommar utan undervattensaktivitet. Ni har säkerligen era kalendrar fulla av intressanta utfärder,
träningstider och möten, men förhoppningsvis finner ni likväl dessa stunder lustfyllda och en
källa till glädje.
Flera SSDF-tävlingar sker under sommaren, vilka är viktiga att belysa i olika kanaler (även det
ett starkt argument för ett kalendarium).
Ni har väl inte missat att vi blev utsedda till årets miljöförbund av Städa Sverige. Det ligger helt
i rätt tid, då frågorna om idrott och vattenmiljö för vår verksamhet hänger samman.
Glöm inte heller bort att SVT rullar ut i Sverige med Sverigeresan. Vi har i flera frågor fört
flera givande samtal med Sveriges Television (SVT). Tillsammans ska vi uppmärksamma det
som annars inte syns. Det lilla, roliga och udda - men också det starka och känslosamma. Det
som finns därute, i skuggan av eliten. Breddidrott och ledarskap som gör en reell skillnad för
människor. Här har SSDF något att erbjuda. Bland annat ska "föreningen mot alla odds" som
hittat en konstig, eller spännande väg att driva en förening år 2017 uppmärksammas. Det kan
även vara ett lag/förening/en idrottare som bryter normer och ny mark. SVT-sport söker nu
berättelser. Det som får tittaren att le, förvånas. Det som känns - och finns därute. SVT-sporten
vill ha "wow", i det lilla.
Sverigeresan sker under 30 dagar, från 29 maj till 27 juni. Det går att under resans gång följa
och kommunicera med SVT-sporten på svtsport.se, #sverigeresan. 11 juni går första reportaget
av tio i Sportspegeln.
Idrottskanslist Frida Söder kommer gå på föräldraledighet den 7 juni och kommer tillbaks till
oss under 2018. Kansliet kommer bemannas av Frida Linderoth. Kansliet har sommarstängt
19–30 juni samt 17-21 juli.
Det ekonomiska stödet till förbund och föreningar
En blandning av generella och selektiva stödformer är en modell som har många förtjänster.
Som förbund har vi blivit bättre i äskandeprocessernas olika skeenden, men vi kan bli ännu
bättre. Därför har förbundets ekonomigrupp tillsammans med kansli och extern ekonomitjänst
avsatt tid för att arbeta målstyrt med äskanden från ax till limpa. I detta arbete är kommittéer
och arbetsgrupper oerhört viktiga aktörer.
Sedan förbundet valde att avveckla distrikten så har vägarna att nå distriktsknutna föreningsstöd
förändrats. Förbundet kan sedan en tid tillbaka även äska medel för aktiviteter i de 20 olika
SISU/RF distrikten. Det en person som är utsedd till idrottskontakt för respektive förbunds
medlemsföreningar. Syftet är att skapa ”en väg in” för bättre samordning och effekt av vårt

arbete. Dessa 20 idrottskontakter bildar tillsammans med SF-kontakten på riks ett nätverk för
respektive idrott.
För varje specialidrottsförbund (SF) finns en SF-kontaktperson utsedd hos SISU
Idrottsutbildarna och RF på riksnivå. Kontaktpersonen är respektive SF:s raka väg in till en
person som kan sätta sig in i ett helhetsperspektiv och kommunicera med SISU
Idrottsutbildarnas och RF:s idrottsnätverk i hela landet. Från förbundet har vi märkt att RF
genom denna arbetsmodell ger fördelar i den idrottsliga utvecklingen. Den stärkta
kommunikationen och relationen mellan SF-SDF-IF och SISU Idrottsutbildarna/RF genererar
synergier som kommer våra utbildningar och idrotter förutsättningar i fokus.
Tidigare hade varje SDF specifika kontakter till RF. Nu kan vi som förbund agera på liknande
sätt som SDF i bidragsansökningar, vilket är bra för hela vår rörelse.
Föreningsliv i rörelse - förbundet sluter avtal med Svenska Spel om samarbete
Vi har under våren fört förhandlingar med Svenska Spel och kommer under hösten arbeta
tillsammans med Svenska Spel i ett treårigt projekt som handlar om att få fler människor i
rörelse. RF och Svenska Spel har sedan lång tid tillbaka samarbetat genom flera olika
initiativ/samarbeten. RF och Svenska Spel har nyligen ingått ett samarbetsavtal inom ramen för
RF:s strategiska område ”livslångt idrottande” och Svenska Spels kommunikationskoncept
”Framåt för svensk idrott”, vilket parterna vävt samman till ett gemensamt projekt med
arbetsnamnet ”Framåt för rörelse” med fokus på att få barn, ungdomar, vuxna och äldre i
rörelse. Bakgrunden till satsningen är rapporter, från bland annat världshälsoorganisationen
WHO, som visar på inaktivitet bland barn, ungdomar och vuxna där den stillasittande livsstilen
riskerar att oavsiktligt hålla dem utestängda från idrottsrörelsen genom hela livet. Projektet ska
ge möjlighet för föreningar att utveckla sin verksamhet för att få fler människor i rörelse och ge
barn den fysiska kompetens och motorik som krävs för att kunna vara aktiva inom
idrottsrörelsen hela livet. Svenska Sportdykarförbundet kommer som specialidrottsförbund,
utgöra en mycket viktig del av samarbetet.
Förbundet sluter avtal med Mabi biluthyrning
Föreningar anslutna till SSDF har tillgång till särskilt avtal få möjlighet att hyra fordon från
Mabi biluthyrning, vilket vi hoppas ska komma till glädje för föreningarna. Kontakta kansliet
för mer information.
Almedalen 2017
Vid årets Almedalsvecka kommer förbundet i huvudsak fokusera på vatten och miljöfrågor
samt deltagande vid Idrottens Dag den 4 juli. Frågorna om den maritima miljön diskuteras allt
flitigare i såväl media och vetenskapssamhället. Från förbundets sida är det viktigt att föra
diskussioner med myndigheter och organisationer som delar våra strävanden för att slå vakt om
den maritima miljön. Har er förening en aktivitet med inriktning mot
Rim 2017
Riksidrottsmötet 2017, där RF:s och SISU Idrottsutbildarnas medlemsförbund samlades för att
fatta beslut i en rad framtidsfrågor, ägde rum i Karlstad Congress Culture Centre den 19-21
maj. Mötet i Karlstad var det 11:e gemensamma i ordningen och arrangerades tillsammans med
Värmlands Idrottsförbund och SISU Värmland. För RF blev det den 90:e RF-stämman.
Årets RIM var händelserikt men ingen skräll. Ombuden kunde bifalla Riksidrottsstyrelsen
förslag så nära som på allt. Bland annat kunde mötet anta ”Strategi 2025”.

Strategi 2025

Riksidrottsstämman beslutade att bistå Riksidrottsstyrelsens förslag att öka insatserna för
förändringar av barn- och ungdomsidrotten. Målet är att år 2025 ha en idrottsrörelse där alla får
plats att idrotta utifrån sina villkor oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra
förutsättningar. Träning och tävling ska utformas så att utövaren mår bra, har roligt och
utvecklas under hela livet.
Beslutet innebär utveckling av former och strukturer för träning och tävling för att passa barn
och ungdomar. En liknande utveckling ska göras för att anpassa träning och tävling efter vuxna
och äldre idrottares behov. Dessutom genomförs en bildnings- och utbildningssatsning kring
den nya synen på träning och tävling i föreningar, och synen på träning och tävling ska
genomsyra idrottsövergripande tränarutbildning.
Tävling är en naturlig del av idrotten och det ska det vara även framöver. Beslutet och
förändring av träning och tävling handlar om att anpassa tävlingsmomenten efter barnen och
inte efter de vuxna som tidigare varit normen. Tävling ska ske på barnens villkor, vilket kan
innebära att se över tävlingsreglerna så att vikter och avstånd anpassas för barnens verklighet,
att tabeller tas bort för barn under 12 år och att tävlingsmomenten breddas i vissa idrotter för
att nå en bredare träning. Utvecklingen av former och strukturer för vuxna och äldre handlar
om att idrottsrörelsen ska vara en mötesplats för gemenskap och fysisk aktivitet för alla åldrar
utifrån olika behov. Mer information om Strategiarbete 2025 hittar du här.
Nya jämställdhetsmål och stadgeändring gällande könsfördelning i SF-valda organ

Riksidrottsstyrelsens förslag till intensifierat jämställdhetsmål för svensk idrott, som ska uppnås
2025, bifölls av stämman. Det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är att
kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen.
Beslutet om intensifierat jämställdhetsarbete innehåller även att Riksidrottsförbundets stadgar i
11 kap. 4 § 4 ändras med ikraftträdande från och med den 1 juni 2021. Ändringen innebär
att inget kön ska vara representerat med mindre än 40 procent i specialidrottsförbunds styrelse
och valberedning. Riksidrottsförbundets rapport om jämställdhetsmål, kvotering och
könssammansättning i idrottens beslutande organ hittar du här.
Pride Stockholm 2017

Att gå i Pridetåget är en manifestation för att din idrott välkomnar alla. Ett viktigt
ställningstagande i linje med svensk idrotts arbete mot 2025.
Tillsammans visar vi med Svensk Idrott att vi tar ställning när vi den 5 augusti går fram längs
Stockholms gator inför hundratusentals åskådare. Tag med utrustningen, föreningsflaggan, dina
klubbkompisar, familj och vänner och anslut till Pridetåget den 5 augusti 2017. Visa gärna upp
just er förening i tåget. Stolta idrottare brukar vara uppskattat bland övriga i tåget och åskådare.
Svensk Idrotts mål är att alla specialidrottsförbund ska vara med på något sätt! Det kan vara
personer från en förening, förbund, förtroendevalda eller anställda. Riksidrottsförbundet och
SISU Idrottsutbildarna står för alla praktiska detaljer och för själva organiseringen och ordnar
även lite mingel innan tåget startar den 5 augusti. Ni står för det som just ni vill visa upp och
den utrustning ni behöver. Självklart hjälps vi åt om det behövs!
Anmäl ditt förbund eller din förening till pride@svenskidrott.se för att gå i tåget tillsammans
med Svensk Idrott.
Glad sommar önskar SSDF!
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