Ramverk delregionala idrottsråd inom RF-SISU Västra Götaland
Förslag till beslut till årsmöte 2022-04-20
Inledning

I utredningen ”Europas bästa idrottsregion”, som beslutades av respektive årsmöte i Väst och
Västergötland 2016, togs det upp en del där utredningen anser att det bör skapas delregionala
idrottsråd. Under tiden från styrelsebeslutet om föreslaget ramverk, i det nya sammanslagna
distriktet RF-SISU Västra Götaland i maj 2017, fram tills dags dato har försök gjorts att få dessa
delregionala idrottsråds verksamhet att implementeras. Styrelsen har uppmärksammat att det finns
potential att förbättra verksamheten i dessa idrottsråd och har i dialog med SDF 8/2 2022 diskuterat
frågan och tagit in synpunkter.
I detta dokument beskrivs ett ramverk till hur dessa idrottsråd ska fungera, som ersätter beslutat
ramverk från 2017-05-19.

Bakgrund

Enligt punkt 6.2.3 i ”Europas bästa idrottsregion”
6.2.3 Delregionala idrottsråd
För att skapa ett engagemang och möjlighet till inflytande och påverkan ser vi möjligheter att skapa
”delregionala idrottsråd” i samtliga fyra delregionala områden. Råden består av företrädare från
föreningar och förbund som finns verksamma inom det geografiska området. 15–20 personer som
träffas två till tre gånger per år. Rådens uppgift är att fånga upp de behov som finns inom respektive
område och i planeringsprocessen medverka till att ge verksamhetsplaner en regional prägel.
De delregionala idrottsrådens formella status baseras på att de utses av den gemensamma styrelsen
för Idrottsförbundet i Västra Götaland och SISU Idrottsutbildarna Västra Götaland. Styrelsen ska
också inom sig utse representanter för respektive råd.
De delregionala idrottsråden bör i första hand ledas utav en SDF alternativt föreningsrepresentant
som ordförande. Sammankallande och föredragande är verksamhetsledaren inom respektive område.
De ”delregionala idrottsråden” bör vara reglerade i stadgan för att säkerställa kontinuitet samt dess
uppgift och roll över tid.
Genom en organisation med fyra ”delregionala idrottsråd” skaffar sig den gemensamma styrelsen för
DF/SISU i Västra Götaland en kontaktyta i hela regionen där 60–80 förenings- och förbundsföreträdare deltar i arbetet med att utforma verksamhetens inriktning och får därmed en djupare
inblick och förståelse för verksamheten. Styrelsen kan på så vis också skaffa sig en kontaktyta ut mot
medlemsorganisationerna som man idag inte har.
Vi ser detta som ett viktigt steg mot att stärka medlemsinflytandet och demokratin.
Utifrån det som utredningen lade fast enligt ovan, tillsattes en arbetsgrupp som tog fram det
ramverk som beslutades i maj 2017. Vissa justeringar gjordes, exempelvis att grupperna skulle ledas
av en styrelseledamot från berörd delregion. I det förslag vi nu presenterar sker några små
justeringar i denna skrivning i syfte att förbättra möjligheterna till ett förbättrat arbetssätt.

De olika delregionerna

Enligt punkt 6.1 i ”Europas bästa idrottsregion” som ska följa kommunalförbundsindelning i
Västra Götalands län.
Göteborg – GR - Utom Kungsbacka
Fyrbodal
Sjuhärad
Skaraborg

Syfte

RF-SISU Västra Götalands verksamhetsplaner har som grund RF:s verksamhetsplaner och långsiktiga
mål (för närvarande ”STRATEGI 2025”). De delregionala idrottsråden ska ha möjlighet att påverka
justeringar och inriktningen i de kommunala verksamhetsplanerna inom delregionen. Styrelsen ska
använda de idrottsråden som referensgrupp.
Dessutom ska råden vara en kontaktyta direkt in till RF-SISU Västra Götalands styrelse där man
därmed kan påverka arbetet med utformningen av verksamhetens inriktning.
I idrottsråden ska det finnas utrymme för dialog. Det vill säga att styrelsen genom sina
representanter tar med sig idrottsrådens kunskap och åsikter, men även att man ger information i
aktuella frågor. Idrottsråden ska även sprida aktuella frågeställningar och kunskap från övriga råd.

Avgränsningar

Idrottsråden ska inte vara en ny styrelseliknande organisation.
Frågor som berör specialidrottsdistriktsförbund tas upp i dessa inarbetade forum.
Idrottsråden har en mötesbudget, men i övrigt inget eget budgetansvar.

Sammanhang

Vill man placera in idrottsråden i ett sammanhang, får man läsa nedan stycken i utredningen
”Europas bästa idrottsregion”
6.2 Demokrati - medlemsinflytande
6.2.1 Styrelse
6.2.2 Valberedning
6.2.3 Delregionala idrottsråd
6.2.4 SDF-konferenser

Deltagare i idrottsråden

Idrottsråden ska vara öppna forum i respektive delregion. Inbjudan ska gå ut brett till nedan nämnda
grupper. Detta samordnas av ansvariga styrelseledamöter i RF-SISU Västra Götaland samt genom
anställd personal, inte minst våra idrottskonsulenter. Det ska även finnas möjlighet för specialidrottsdistriktsförbunden att föreslå deltagare. I idrottsråden ska det råda jämställdhet.

Sammansättningen av råden

I och med att avgränsningarna mellan svensk idrotts föreningsliv och övriga aktörer suddas ut mer
och mer vill vi inte begränsa idrottsråden till att enbart gälla föreningslivet. Det ska finnas möjlighet
för deltagare från både offentlig sektor och näringsliv.
Vi vill uppmana till att det i varje idrottsråd finns minst en representant från varje kommun.
Kontakten mellan idrotten och kommunen är så viktig att det bör finnas kunskap i idrottsråden hur
detta samarbete kan utvecklas på bästa sätt.

Styrning
Idrottsråden ska, även fortsättningsvis, ledas av delregionalt ansvariga styrelseledamot i samverkan
med ansvarig Verksamhetschef för varje delregion.

Genomförande av möten i idrottsråden

Det bör vara två idrottsrådsmöten per år. Mötets förberedelser, uppföljning, informationskanaler
och dokumentation sköts av anställda i respektive delregion. Mötet leds av en styrelsemedlem eller
av styrelsen utsedd lämplig person. Vid idrottsrådsmöten kan det, förutom den ordinarie
dagordningen, finnas ytterligare aktivitet.
Antal träffar
•

Två träffar årligen
o Maj/Juni – efter årsmöte/RIM (digitalt eller fysiskt)
o Höst – Temamöte (digitalt eller fysiskt)

Teman
•
•
•

Vår: Information, diskussion om tema för höstens möte
Höst: Möte kring aktuellt tema
Sen höst: Internt möte styrelse/VC om kommande års planering

Informationskanal
•

Teamsgrupp startas per delregion
o Relevanta dokument
o Möjlighet till inlägg efter ex styrelsemöte
o Chattrum

Styrelsen RF-SISU Västra Götaland

