Anteckningar från gruppdiskussioner vid Informationsträff för SDF den 5 april 2022
Vad är prio för er idrott när det gäller stöd från kommunerna och samhället i övrigt?
• Golf: Anläggningsfrågan på så vis att kommunerna behöver uppvaktas gällande mark- och
vattenanvändning. Det tenderar att uppstå konflikter mellan klubbar och kommuner när samhällen växer
och nya bostäder byggs.
• Skidor och skidskytte: Anläggningsfrågan, t ex kan nämnas att klubbar i Göteborgsområdet, som är stora till
antalet utövare, helt saknar någonstans att åka rullskidor sommartid.
• Båda förbunden har på det stora hela klarat sig väl genom pandemin. Golfen tillhör de idrotter som till och
med har gått stärkta ur det här. Skidsporten har också kunnat fortsätta bedriva mycket av sin verksamhet i
och med att den hålls utomhus. Däremot så har äldre ungdomar varit drabbade av restriktionerna då de
inte fått tävla.
• Färre ledare p g a covid göra att det blir mindre antal medlemmar i grupperna. Vilket i sin tur gör att det blir
mindre intäkter. Till detta är det ökade taxor då kommunen bland annat fått högre elkostnader. Ökade
taxor – mindre i bidrag: Vi slåss och kämpar ekonomiskt som idioter.
• Hur kan vi enas och hjälpas åt med integration. Hjälpa till med ansökningar för bidrag. Hur de kan bilda
föreningar. Vill målgruppen hyra en anläggning, ja då blir det som privatperson eftersom de inte har startat
någon idrottsförening. Det behövs en politisk inriktning för hur vi startar en förening.
• Idrottsanläggningar som rivs ersätts inte.
• Bättre och modernare bokningssystem till planer och hallar.

Hur kan det giftas samman med RF:s prioriteringar – så att idrotten i Västra Götaland
kommer med ett samlat budskap i valrörelsen?
• Corona, återstart och återhämtning
- Inget stort behov av stöd för de här förbunden
• Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer
- se punkten ovan
- Skidsporten tror att anläggningsfrågan är en nyckel – inte bara för att kunna bedriva en bra verksamhet
utan också för att kunna locka tillbaka den grupputövare (främst äldre ungdomar) som försvunnit under
pandemin.
• Parasporten har tappat medlemmar i pandemin som behöver åter rekryteras och framför allt ledare.
• Idrottens betydelse för folkhälsa och inkludering
- Båda idrotterna har en stark koppling till motion, välmående, hälsa.
- Det finns stora möjligheter till inkludering av äldre utövare (äldre 65 +) som annars deltar i idrott i lägre
utsträckning än genomsnittet i befolkningen.
• Gällande integration så är det ju olika ”vita fläckar” i olika kommuner. Kommunerna behöver ta täten.
Vi borde kunna enas på kommunal basis gällande vårt arbete mot Strategi 2025
• Kan vi jobba för att få generella bidrag? Även bidrag till anställda i föreningar.
• Mer involverade i nya bostadsområden byggs, så att aktivitetsytorna också anpassas efter idrotten.

Hur kan er idrott (SDF och IF) vara med och påverka/skapa opinion regionalt och lokalt?
• Golf: Klubbarna har generellt starka företrädare, väl insatta i detaljfrågor, som kan bära deras intressen i
kontakter med beslutsfattare i kommunerna. Man kan bli bättre på att berätta om den samhällsnytta som
idrotten bidrar med (miljö, arbetskraft, inkludering).
• Skidsport: Föreningar och förbundet kan berätta om sin situation och lyfta fram ”dåliga exempel”
(anläggningsfrågan) som RF-SISU kan ta med sig in i dialoger med kommunföreträdare.
• Delregionala råden fyller en viktig funktion där vi alla står enade och starka.

