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Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet – ny organisation inom Friluftsfrämjandet

1

Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
att som svar på Friluftsfrämjandets framställning rörande ny organisation,
överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande.

2

Bakgrund

Friluftsfrämjandet har meddelat att man i samband med en extrainkallad riksstämma 24 maj ska ta ställning till ett förslag om en förändring av föreningens
organisation. Friluftsfrämjandet har med anledning av detta ställt frågan hur
Stockholms läns landsting/kulturnämnden ser på stöd till Friluftsfrämjandet
efter en eventuell organisationsförändring. Om förslaget går igenom kommer
även stadgarna att ses över och den slutlig utformning tas vid ordinarie riksstämman 2009.
2.1

Dagens organisation

Idag är varje medlem i Friluftsfrämjandet ansluten till riksorganisationen och
har sin hemvist i en lokalavdelning. Varje lokalavdelning är kopplad till ett
distriktsförbund som ingår i Friluftsfrämjandets riksorganisation.
2.2

Förslaget till ny organisation

I föreslaget till ny organisation är medlemmarna i Friluftsfrämjandet fortfarande anslutna till riksorganisationen och har sin hemvist i en lokalavdelning.
Däremot tillhör inte lokalavdelningen ett distriktsförbund utan är direkt kopplad till Friluftsfrämjandets riksorganisation.
Bilaga
Underlag från Friluftsfrämjandet
Bidragsregler
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Nuvarande distriktsorganisation (på länsnivå) upphör. I stället skall sex regionala verksamhetscentrum skapas med anställd personal, vilka organisatorisk
är en del av riksorganisationen. Kopplat till centren kommer av lokalavdelningar demokratiskt valda regionala råd att finnas. Avsikten är att de regionala
råden inte ska behöva vara egna juridiska personer. Riksorganisationens förtroendevalda styrelse är den juridiska personen för bidragsansökningar till
landsting/län.
Varje verksamhetscentrum har ansvar för en budget som man tilldelats av
riksorganisationen och därtill kopplad uppföljning och redovisning.
2.3

Kulturnämndens regler

Kulturnämndens (KUN) nuvarande regler för stöd till kultur och föreningsliv
har tillämpats från 2006 med en revidering i januari 2008. Det är KUN som
tar ställning till om en organisation uppfyller de grundläggande reglerna för
stöd, t ex om organisationen är att betrakta som ett distrikt, har en demokratisk uppbyggnad, hur de registrerar medlemmar m m.
2.3.1

Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet.

Stödet består av ett verksamhetsstöd som söks en gång per år. Beloppets storlek fastställs årligen av KUN.
De organisationer som nämnden i år beviljat ett verksamhetsstöd som idrottsoch friluftsorganisation är Stockholms idrottsförbund (som inte är ett distrikt
men som enligt särskilt avtal med KUN även ska fördela sitt landstingsstöd
mellan 67 specialdistriktsförbund inom idrotten), SISU Idrottsutbildarna i
Stockholm (som sedan 2007 prövas inom ramen för stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet med anledning
av förändringar av det statliga stödet till SISU) samt Friluftsfrämjandets
Stockholms distriktsförbund.

3

Förvaltningens synpunkter

Friluftsfrämjandets förslag till förändrad organisation innebär att deras distriktsorganisationsnivå upphör. Strikt utifrån KUN:s reglerna så måste man
vara ett distrikt för att få ett stöd. Det finns idag trots det flera organisationer
som inte är några regelrätta distrikt men där nämnden tolkat reglerna så att
organisationerna ändå anses uppfylla reglerna.
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De övriga två organisationer som ges stöd inom idrotts- och friluftsförbundens
distriktsorganisationers allmänna verksamhet uppfyller inte reglerna vid en
strikt tolkning men har genom beslut i nämnden ansetts vara berättigade till
stöd. Inom stödet till ungdomsorganisationerna finns bl.a. SALT Mitt - Sverige
f.d. EFS, Fältbiologerna och SMU som är organiserade i distrikt som omfattar
flera län/regioner.
Analogt med att det finns andra organisationer som får stöd och som inte är
regelrätta distrikt för Stockholms län så kan nämnden tolka reglerna så att
Friluftsfrämjandet fortsatt uppfyller dessa. En viktig förutsättning måste ändå
vara att det går att särskilja medlemmar och verksamheten i Stockholms län i
såväl ansökan som i redovisning av stödet. På samma sätt måste det stöd som
KUN lämnar ovillkorligen stanna i den verksamhet som bedrivs inom Stockholms län. Oberoende av hur Friluftsfrämjandets organisation kommer att se
ut i framtiden kommer det fortsatt givetvis att pågå verksamhet i länet. Det
som idag åligger distriktet kommer att hamna på verksamhetscentrums nivå.
Jämfört med andra förbund som har en organisation på distriktsnivå som kan
sägas avvika från nämndens regler, finns det en väsentlig skillnad i Friluftsfrämjandets upplägg. Nämligen att den regionala nivån, d v s de regionala råden, inte utgör juridiska personer. En grundläggande princip i nämndens bidragsgivning är att det ska finnas en juridisk person som mottagare av KUN:s
stöd och som ansvarar för att erforderliga uppgifter redovisas så som verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, budget och bokslut etc. Det är i stället
Friluftsfrämjandets riksorganisation som blir mottagande juridisk person av
KUN:s stöd och som formellt får ansvaret gentemot landstinget.
Förslaget till ny organisation för Friluftsfrämjandet är ännu inte antaget inom
organisationen och den slutliga utformningen med ändringar av stadgar m m
tas inte förrän vid ordinarie riksstämma 2009. Därför anser förvaltningen att
det är svårt att i det här skedet ge ett bindande svar på huruvida kommande
organisationsförändring kan komma att uppfylla KUN:s regler för verksamhetsstöd. Eftersom beslut om organisationens slutliga utformning tas våren
2009 anser förvaltningen att det är först vid ansökningsförfarandet gällande
2010 års stöd som nämnden definitivt kan ta ställning till om organisationen
uppfyller reglerna för stöd.
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