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Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet 2008 - samt stöd
till SISU Idrottsutbildarna

1

Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
att fördela 2008 års stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationer allmänna verksamhet samt SISU Idrottsutbildarna enligt följande:
KUN 2008/23

Friluftsfrämjandet Stockholmsdistrikt

KUN 2008/29

Stockholms Idrottsförbund
(67 specialdistriktsförbund)

KUN 2008/34

SISU Idrottsutbildarna

3 030 tkr
20 353 tkr

900 tkr
SUMMA

24 183 tkr

att uppdra åt förvaltningschefen att enligt förvaltningens förslag teckna avtal
med Stockholms Idrottsförbund, rörande verksamhetsstöd till Stockholms
Idrottsförbund och specialdistriktsförbunden i Stockholms län 2008,
att överföra 50 tkr till det disponibla utrymmet 2008.

2

Bakgrund

Fr o m 2006 gäller nya regler för verksamhetsstöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationer. Reglerna innebär att Stockholms Idrottsförbund söker för alla sina 67 specialdistriktsförbund. Tidigare var Korpen Stockholms län, Stockholms läns Ridsport-förbund, Stockholms handikapp idrottsförbund och Östsvenska Dövidrottsförbundet egensökande hos landstinget.
2006 beslutade nämnden om ett tillägg i reglerna för idrotts- och friluftsorganisationerna som innebar att 50 % av medlemmarna skall vara barn och ungdomar i åldern 7 – 25 år eller uppgå till minst 3 000 personer.

Bilaga
1. Ansökningar.
2. Regler.
3. Förslag till avtal med Stockholms Idrottsförbund
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Sedan 2006 skrivs årliga avtal mellan KUN och Stockholms Idrottsförbund.
Analogt med förändringen på statlig nivå beslöt KUN i samband med budget
2007 att KUN:s studiecirkeltimmebaserade stöd till SISU Idrottsutbildarna
upphör fr.o.m. 2007. I stället beslöts att stöd till SISU Idrottsutbildarna fortsättningsvis ska prövas inom ramen för stöd till idrotts- och friluftsförbundens
distriktsorganisationers allmänna verksamhet.
2.1

Målområden

Fyra målområden skall verka som riktlinjer för mottagare av KUN:s stöd.
2.1.1

Demokrati

De organisationer som får stöd skall vila på demokratisk grund vad avser både
organisationen uppbyggnad och den verksamhet som bedrivs.
2.1.2

Jämställdhet mellan könen

På ansökningsblanketten ska sökande organisationer ange hur könsfördelningen ser ut bland medlemmarna. Organisationerna ska även ange hur fördelningen ser ut mellan kvinnor och män i styrelserna. Som krav i gällande
regler står att bägge könen måste vara representerade i styrelsen. Hos samtliga
sökande organisationer finns båda könen representerade i styrelsen. Stockholms Idrottsförbund har en jämn könsfördelning i styrelsen vilket också står
inskrivet i deras stadgar. Sammantaget kan man säga att könsfördelningen i
styrelserna i stort speglar hur könsfördelningen ser ut bland medlemmarna.
Hur jämställdheten fungerar i praktiken i de olika organisationerna framgår
inte av de sällsynta och knapphändiga uppgifterna som lämnas in under det
avsnitt i ansökan där organisationerna kan berätta hur man arbetar med jämställdhetsfrågor.
2.1.3

Jämlikhet mellan olika sociala och kulturella grupper

Den organisation som beviljas stöd ska gynna mångfalden i verksamheten. I
ansökan har alla som föreslås få stöd skrivit en kort eller längre beskrivning av
hur de tänker arbeta med frågan.
2.1.4

Tillgänglighet för funktionshindrade

Verksamheten skall vara tillgänglig för alla. Den organisation som får stöd
skall sträva efter detta, både i den fysiska miljön och genom att i den information som ges i exempelvis broschyrer och hemsida ange hur tillgängligheten är.
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2.1.5

Miljö

Enligt KUN:s miljöplan skall mottagare av årligt verksamhetsstöd som uppgår
till 500 000 kr eller mer i ansökan om stöd avseende år 2008 redovisa hur
organisationen arbetar med miljöfrågor. Miljöplan eller annat dokument som
redovisar arbetet skall bifogas.
2.2

Regler och anvisningar för idrotts- och friluftsorganisationerna

Idrotts- och friluftsorganisationen skall
-

-

ha minst 400 medlemmar i åldern 7 -25 år bosatta inom landstingsområdet.
medlemmar i ålder 7-25 år i de lokala föreningarna skall utgöra minst
50 % av det totala medlemsantalet i distriktet eller uppgå till minst
3 000 personer.
ha en omfattande barn- och ungdomsverksamhet
tydligt i ansökan ange vilken verksamhet som bedrivs och för vem.

Stockholms Idrottsförbund skall fördela sitt landstingsstöd mellan samtliga
specialdistriktsförbund samt Södermanlands och Upplands idrottsförbund där
dessas verksamhet sker inom Stockholms läns landstingsområde.
2.3

Stödets konstruktion

Stödet består av ett verksamhetsstöd som söks en gång per år. Beloppets storlek fastställs årligen av KUN.
2.4

Utbetalning av stöd

Beslutat stöd utbetalas med 50 procent i samband med beslut. Andra hälften
betalas ut när organisationen inkommit till förvaltningen med redovisning för
närmast föregående år (2007). Redovisningen ska göras på särskild blankett
och verksamhetsberättelse inkl resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse skall bifogas.
2.5

2008 års budget

KUN har i 2008 års budget anslagit 24 333 tkr till idrotts- och friluftsorganisationernas allmänna verksamhet samt till SISU Idrottsutbildarna vilket är en
ökning med 1 458 tkr jämfört med 2007 års budget. Om KUN beslutar enligt
förvaltningens förslag återstår 50 tkr av anslaget som förvaltningen föreslår
överförs till det disponibla utrymmet.
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2.6

Sammanfattning av förslaget

I föreliggande ärende prövas tre ansökningar. Förvaltningen tillstyrker samtliga.
Följande organisationer har sökt stöd 2008:
Friluftsfrämjandet Stockholms distriktsförbund,
Stockholms Idrottsförbund för samtliga 67 specialdistriktsförbund,
SISU Idrottsutbildarna.
Förvaltningen föreslår att Friluftsfrämjandet Stockholms distriktsförbund får
en ökning av sitt stöd med 158 tkr (ca 5,5 %). Vidare föreslår förvaltningen att
Stockholms Idrottsförbund får en ökning av sitt stöd med 1 000 tkr (ca 5,5 %).
SISU Idrottsutbildarna föreslås få 900 tkr vilket innebär en ökning med 400
tkr jämfört med 2007. Detta motsvarar det stöd SISU skulle erhålla från KUN
om de skulle få stöd som studieförbund 2008.
2.7

Avtal med Stockholms Idrottsförbund

Stockholms Idrottsförbunds ansvar för att gentemot de 67 specialdistriktsförbunden verka i enlighet med nämndens generella intentioner för föreningsstöd, regleras i separat avtal (bilaga 3). Avtalet löper på ett år i taget.
I årets förslag till avtal har inga ändringar gjorts i texten jämfört med 2007 års
avtal.
2.8

Förvaltningen tillstyrker

2.8.1

Friluftsfrämjandet Stockholms distriktsförbund (KUN 2008/23)

Stöd 2007
Totalt antal medlemmar
Antal barn och ungdomar 7-25 år
Andel flickor
Andel pojkar
Antal lokalföreningar

2 872 tkr
28 424
8 763
48 %
52 %
33

Friluftsfrämjandet Stockholms distriktsförbund ansöker om 3 517 tkr för
2008. Förutom att stödja lokalavdelningarna i deras arbete så hjälper distriktskansliet även till med att besvara frågor kring friluftsliv från allmänhe-
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ten. Organisationen har även verksamhet som är öppen för alla utan krav på
medlemskap.
Förvaltningen föreslår att KUN beviljar Friluftsfrämjandet Stockholms distriktsförbund 3 030 tkr i verksamhetsstöd 2008 en ökning med 158 tkr vilket
innebär en lika stor procentuell ökning jämfört med 2007 som föreslås till
Stockholms idrottsförbund (ca 5,5 %).
2.8.2

Stockholms Idrottsförbund (KUN 2008/29)

Stöd 2007
Totalt antal medlemmar
Antal barn och ungdomar 7-25 år
Andel flickor
Andel pojkar
Antal lokalföreningar

19 353 tkr
Ingen uppgift
Ingen uppgift
45 %
55 %
3 229

Stockholms Idrottsförbund ansöker om 20,3 mnkr för år 2007.
Ansökan avser verksamhet inom Stockholms Idrottsförbund, samtliga 67 specialdistriktsförbund samt den del av Södermanlands och Upplands idrottsförbunds verksamhet som ligger inom Stockholms län.
Uppgifterna om antalet medlemmar är enligt Stockholms Idrottsförbund svåra
att få fram. Förvaltningen har vid upprepade tillfällen efterfrågat en utförlig
och detaljerad statistik över antal medlemmar i regionens föreningar men en
sådan statistik saknas inom svensk idrottsrörelse. Inom idrotten anser man
att antalet aktivitetstillfällen är ett mer relevant begrepp när det gäller idrottsrörelsens utveckling. Den statistiken visar enligt Stockholms Idrottsförbund
att under 2006 registrerades 12 476 520 deltagartillfällen vid sammanlagt
1 329 314 sammankomster för åldrarna 7- 21 år i Stockholmsregionens idrottsaktiviteter. I föreningarna finns både aktiva och passiva medlemmar. Eftersom
KUN:s stöd skall baseras på verksamhet upp till 25 års ålder så visar statistiken över antalet deltagartillfällen inte hela den verksamhet som ligger till
grund för stödet.
Förvaltningen föreslår att KUN beviljar Stockholms Idrottsförbund 20 353 tkr
i verksamhetsstöd 2008 en ökning med 1 000 tkr (ca 5,5 %) jämfört med
2007.
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2.8.3

SISU Idrottsutbildarna

Stöd 2007

KUN 2008/34
500 tkr

SISU Idrottsutbildarna ansöker om 1 400 tkr i verksamhetsstöd för 2008.
Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna i Stockholm bildades år 1985 och erbjuder folkbildning och annan utbildning till idrottsföreningarna i Stockholms
län (ca 3000). Föreningarnas behov styr verksamheten. Studieförbundets resurser är öronmärkta för folkbildning och utbildning inom bl. a. idrottens trovärdighetsfrågor som alkohol & droger, jämställdhet, allas rätt och det sociala
ledarskapet. Man arbetar i nära samarbete med Stockholms Idrottsförbund
(SIF), Stockholms 68 specialidrottsförbund (SDF) och 5 övriga medlemsorganisationer (MO), allt för att nå så många ledare, förtroendevalda, aktiva och
föräldrar som möjligt.
Förvaltningen föreslår att KUN beviljar SISU Idrottsutbildarna 900 tkr i verksamhetsstöd 2008, en ökning med 400 tkr jämfört med 2008. Detta motsvarar det stöd SISU skulle erhålla från KUN om de skulle få stöd som studieförbund 2008.

Hans Ullström

