Motion till Sveriges Olympiska Kommittés årsmöte år 2017

Gemensam utredning om samordnat elitstöd
Svenska elitidrottsutövare får ekonomiskt och annat stöd från olika organisationer. På
nationell nivå gäller det till stor del Sveriges Olympiska Kommitté (SOK), Sveriges
Paralympiska Kommitté (SPK), Riksidrottsförbundet (RF) och Specialidrottsförbunden
(SF). Stödet har olika karaktär där SOK arbetar mer direkt mot aktiva och coacher
medan RF verkar mer mot SF:en. Det stöd som SF:en bidrar med till aktiva m.fl. kan vara
riktat direkt mot individen och/eller i form av ett mer generellt stöd. Vidare ser det
olika ut beroende på vilken idrott det gäller.
Sverige är ett litet land med begränsade resurser och därför är det viktigt att vi
använder våra resurser på ett väl samordnat sätt. I vårt land ser vi på många
samhällsområden en ökad inriktning mot samverkan och samordning. Tillsammans är vi
starka! Vi föreslår att både SOK:s årsmöte och RIM beslutar om att tillsätta en
gemensam utredning som får till uppgift att se över hur vi bättre kan stärka
samordningen av elitstödet i svensk idrott.
Utredningen ska bestå av företrädare för SOK, SPK, RF/SISU och SF:en. Vi önskar
noggrant påpeka att det ska vara en förutsättningslös och öppen utredning där inga
svar är givna på förhand. En central utgångspunkter för oss är att utredningen ska vara
helt inriktad på samordning av elitstödet. Bland annat är det viktigt att på inga sätt
orsaka en begränsning av SOK:s marknadsarbete. Som bekant har till exempel de
olympiska ringarna ett stort kommersiellt värde.
Denna motion lägger Svenska Friidrottsförbundet inför både Sveriges Olympiska
Kommittés årsmöte och RF-stämman 2017. Om motionen inte bifalls på något av dessa
möten faller idén om en gemensam utredning.
Vi föreslår att SOKs årsmöte beslutar om att tillsätta en gemensam
utredning tillsammans med Riksidrottsförbundet som får till uppgift att se över hur vi
bättre kan stärka samordningen av elitstödet i svensk idrott.
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