Styrelsens svar på motionen

Ärende 12 b; SOK:s årsmöte 2017

Motion från Fotbollsförbundet och Fäktförbundet med styrelsens förslag och
kommentarer

Motion från Fotbollsförbundet och Fäktförbundet ”Om samarbete och rollfördelning i svensk
idrott”:
Motionärerna förslår:
att

SOKs styrelse presenterar förslag till hur verksamheten på ett bättre sätt kan
förankras hos medlemsförbunden, t.ex. genom stadgeförändringar; samt

att

SOKs styrelse vid årsmötet presenterar förslag till hur samverkan med RF kan
öka, när det gäller t.ex. elitidrottsstödet och det vardagliga arbetet med
utvecklingen av elitidrotten.

Styrelsens hantering av motionen
I styrelsens förslag och kommentarer nedan behandlas ej den del av motionen som gäller
förslag till hur samordning med RF kan öka avseende elitidrottsstödet och det vardagliga
arbetet med utveckling av elitidrotten. Denna del av motionen behandlas istället
tillsammans med övriga motioner angående ”samordnat elitstöd”.

Styrelsens förslag:
Under 2017 och 2018 fortsätter styrelsen arbeta med förstärkning av kommunikation och
förankring av verksamheten hos OSF. Styrelsen ska under perioden genomföra utvärdering
liknande de som genomfördes 2011, 2012 och 2014. I samband med denna utvärdering
kommer styrelsen be OSF inkomma med idéer och förslag på förbättringar. Resultat av
utvärderingen och förbättringsåtgärder kommer att presenteras för OSF senast i samband
med årsmötet 2018.
Styrelsen kommer fortsätta de befintliga rutinerna för samarbete och dialog mellan SOK och
RF samt utvärdera dessa och rapportera till årsmötet 2018.
Styrelsen föreslår att motionen med ovanstående förslag ska anses vara besvarad.
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Styrelsens kommentarer
SOKs stadgar
Under 2016 genomförde SOKs styrelse en översyn av stadgarna för SOK. Som ett led i denna
översyn bjöd styrelsen in OSF till samråd. De delar av SOKs stadgar som behandlas i
motionen var uppe till diskussion på samrådet. Styrelsen uppfattade inte att fanns önskemål
om att göra ändringar i de aktuella delarna av stadgarna mer än från något enstaka OSF. Inte
heller styrelsen ville i samband med översynen ändra stadgarna i denna del. I det förslag
avseende ändrade stadgar som styrelsen presenterade för årsmötet 2016 fanns därför inte
med någon ändring avseende hanteringen på årsmötet av verksamhetsinriktning,
verksamhetsplan och budget, utöver språkliga ändringar och en mindre ändring av marginell
betydelse.
SOKs uppgift och verksamhet regleras av Olympic Charter (OC) och av SOKs stadgar. SOKs
uppgift är att främja och värna den olympiska rörelsen i Sverige. SOKs uppdrag är att
förbereda och leda det svenska deltagandet i Olympiska Spel (OS) samt bidra till
konkurrenskraftiga OS-trupper. SOK ska också arbeta med olympisk profilering och
marknadsföring.
Med utgångspunkt från OC och stadgarna presenterar styrelsen vid varje årsmöte en
verksamhetsinriktning för pågående och närmast följande verksamhets- och räkenskapsår.
Denna verksamhetsinriktning ska fastställas av årsmötet. Därutöver ska styrelsen vid varje
årsmöte gå igenom verksamhetsplan och budget för pågående verksamhets- och
räkenskapsår.
SOK är en organisation med ett tydligt operativt uppdrag. All verksamhet som SOK genomför
är inriktad mot uppdraget att förbereda och leda det svenska deltagandet i OS samt bidra till
konkurrenskraftiga OS-trupper. För att ha möjlighet att ständigt och effektivt pröva nya
vägar för att öka SOKs intäkter, och för att säkerställa att SOK ligger i framkant när det gäller
prestationsutveckling och toppidrott, behöver styrelsen möjlighet att kunna agera mellan
årsmötena. Denna möjlighet har styrelsen idag när det är styrelsen som beslutar om
verksamhetsplan och budget.
SOKs arbete med extern resursförstärkning är numera rena affärsuppgörelser. SOKs
förhandlingar med potentiella partners måste ske under sekretess. Det blir svårt att hitta nya
kommersiella partners om styrelsen inte har detta förtroende från OSF.
Styrelsens behov av att kunna agera snabbt och effektivt måste dock vägas mot den
självklara förutsättningen att verksamheten är förankrad hos medlemsförbunden. Det är
naturligtvis mycket viktigt att medlemmarna har förtroende för hur styrelsen driver
verksamheten mellan årsmötena och att medlemmarna har möjlighet att påverka
verksamheten. Detta behov är enligt styrelsens uppfattning idag uppfyllt genom att
medlemmarna på varje årsmöte ska ta ställning till styrelsens förslag på
verksamhetsinriktning.
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Styrelsens uppfattning är att SOKs stadgar är väl avvägda. Stadgarna ger medlemsförbunden
möjlighet att på ett bra sätt påverka verksamhetsinriktningen på årsmötena och styrelsen
frihet att agera snabbt och effektivt mellan årsmötena.
Kommunikation med OSF
Även om styrelsen inte ser ett behov av att ändra SOKs stadgar är det för styrelsen viktigt,
och ett prioriterat område, att hela tiden arbeta med förbättring av kommunikationen
mellan SOK och OSF.
Samtliga protokoll från SOKs styrelsemöten skickas alltid ut till OSF så fort de är justerade. I
styrelseprotokollen finns rapporter om pågående verksamhet samt beslut om ny
verksamhet.
Under 2011 skickade styrelsen ut en enkät till OSF och frågade hur kommunikationen
fungerade mellan SOK och OSF. OSF visade stor öppenhet i enkäten och som ett resultat av
enkäten infördes bland annat följande:






förändrat upplägg vid pressinformation om OS-uttagningar
utskick av s.k. ”Dåochdåbrev”
årligt introduktionsseminarium för nya OSF-ordföranden och andra intresserade
årliga startdialoger med OSF
öppna samtal på Stadion varje månad med SOKs ordförande som värd

Under 2012 och 2014 genomförde styrelsen en avstämning med OSF av styrelsens
förbättringsarbete avseende samspel och kommunikation. Den allmänna uppfattningen
bland OSF var att information, samspel och kommunikation mellan SOK och OSF hade
förbättrats.
Styrelsen beslutade under hösten 2016 att åter aktivera samtliga styrelseledamöter i arbetet
med kommunikationen med OSF. Varje styrelseledamot har 4 - 5 OSF med särskilt ansvar för
kommunikation med dess förtroendevalda. Detta leder till en mer frekvent och direkt
kommunikation.
Styrelsen har som tillägg till detta beslutat att under våren 2017, och kontinuerligt framöver,
reservera ett par timmars ömsesidig genomgång med vardera OSF. Från SOK kommer
kontaktansvarig styrelseledamot, ansvarig sportchef samt verksamhetschefen att delta.
Ordförande, generalsekreterare och sportchef/FK inbjuds från OSF.
Kommunikation med RF
Att SOK ska samarbeta med RF är inte bara naturligt och önskvärt, det är även inskrivet i
SOKs stadgar. Mellan SOK och RF finns idag rutiner för dialog och samarbete.
 Varannan månad träffas ordförandena och GS/verksamhetschefer för de båda
organisationerna för en allmän avstämning och uppdatering.
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 Varje månad träffas GS/verksamhetschefer och elitidrottsansvariga från de båda
organisationerna för att särskilt prata om elitidrottsfrågor och elitidrottsstöd.
 Utöver mötena ovan sker både formella och informella möten mellan företrädare för
SOK och RF vid behov. Stockholm 2026 är ett sådant projekt som medfört ett ökat
antal möten mellan SOK och RF.
För att ytterligare förbättra dialogen mellan SOK och RF pågår en diskussion mellan
organisationerna om att ge möjlighet till att representant från den ena organisationens
styrelsen ska närvara vid en andra organisationens styrelsemöten.

