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Organisationsutredningen

• Syfte: Varför ska det till en utredning?
• Öka tydligheten

• Förenkla 

• Använda resurser på ett bättre sätt

• Uppdrag: Vad ska utredas? 
• Inventering och analys av de regionala strukturerna 

• Inventering och analys av behovsbilden av regionala strukturer

• Förslag till hur den regionala strukturen bör se ut



Hur ser strukturen ut idag? 



Styrkor

• Demokrati, som en del av SFIF

• Närheten till föreningarna

• Täcker olika behov

• Gör att Svensk Friidrott ändå fungerar

• Ger plats åt mycket ideellt engagemang

• Värdegrunden styr mer än strukturen

Svagheter

• Otydlighet; mandaten SDF-UC, vem gör vad, 

kommunikationsvägar, samordning mellan SDF.

• Ojämn styrka

• Ovilja till engagemang

• Konkurrens om samma resurser, förväntanskonflikt

• Bristande förmåga att fånga/sprida ny kunskap

• Tung administration

Möjligheter

• Rätt använt är SDF en möjlighet

• Korta avstånd

• Någorlunda känd struktur

• Rätt ledarskap/organisationsstruktur kan 

motivera

• Finns vissa resurser

Hot

• Nyskapande krafter hamnar utanför – lockas inte in

• Förändringar i vår omvärld (kommuner, RF, staten, 

globalisering, digitalisering)

• Ideellt arbete i förhållande till organiserad föreningsstruktur



• Samarbete och erfarenhetsutbyte

• Styrning

• Anläggningar

• Tävlingar

• Utbildning/tränare

Föreningarnas behov



Förbundets behov

• Verksamhetsbehov

• Ev ”politiska” behov?

• Föreningsutveckling

• Utveckling av 
ungdomsverksamheten

• Koordinera 
tävlingsverksamheten

• Påverka, ge energi, skapa 
förutsättningar

• Utbildning

• Få unga friidrottare att stanna 
kvar

• Implementera centrala beslut

• En kanal att hämta in 
information från föreningarna

• Uppnå enhetlighet i hela landet

• Uppnå en kritisk massa för att 
kunna hantera t.ex. 
disciplinärenden



Tidplan

• Sept. – nov. Höstmöten
Ev. formell remiss av förslag och/eller öppen webbenkät, inhämtning av
erfarenheter från andra SF (och ev. organisationer utanför idrotten)

• 4 okt. Avrapportering till förbundsstyrelsen

• 5 okt. Möte med arbetsgruppen

• 9 nov. Delrapport färdigställd och sänd till förbundsstyrelsen

• 16 nov. Avrapportering till förbundsstyrelsen 

• 17-18 nov. Ordförandekonferensen i Stockholm

• 4 dec. Kort muntlig avrapportering till förbundsstyrelsen

• 18 jan. Redovisning av slutrapport till förbundsstyrelsen

• 15 feb. Förbundsstyrelsen tar beslut om ev. styrelseförslag till årsmötet 

• 23-24 mars Förbundsårsmöte i Karlstad



Frågor att diskutera

Vad tycker ni… 

… att den regionala strukturen inom friidrotten bör ha som 
huvuduppdrag? 

… att det behövs för typ av stöd på en regional nivå? 

… det skulle finnas för för- och nackdelar med färre antal SDF?


