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Redovisning av Idrottslyftet år 2 för Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet (SVEMO)
Totalt antal beviljade, och slutredovisade projekt: 46
Vi har valt att jobba vidare med det arbetssätt som vi började med redan till Handslaget,
vilket innebar att vi delade upp föreningsstödet i poster om 30 000:-. Detta är en ökning från
år 1 från 25 000:-

SAMMANSTÄLLNING AV FÖRENINGARNAS RAPPORTBLAD
Deltagartillfällen
Vi har under andra året av Idrottslyftet haft totalt 9 614 deltagartillfällen
(exkl. 21 år – är det 7 626 tillfällen).
Detta fördelas på:
-6 år
7-12 år
13-16 år
17-20 år
21- år

Tjejer
89
487
335
78
202

Killar
634
2 627
2 372
1 304
1 486

Tjejer
21
98
57
33

Killar
132
638
425
175

Deltagare
Detta fördelas på:
-6 år
7-12 år
13-16 år
17-20 år
Samverkan med skolor
SVEMO har inte jobbat med samverkan med skolor utan låtit DF:en ta hand om detta.
Medlemmar
- 20 år

762 tjejer

3 016 killar

Ledare, deltagit

73 kvinnor

271 män

Ledare, nyrekrytering

33 kvinnor

110 män
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Aktivitet
18 st
2 st
7 st
11 st
7 st
1 st

Nyrekrytering/Prova-på verksamhet
Tävlingsverksamhet
Föreningsutveckling
Träningsverksamhet
Utbildning/ledarutveckling
Utrustnings-/materialstöd

Utbildning
Typ av utbildning
Grundläggande för nyrekryterade ledare
Grundläggande för befintliga ledare
Fördjupad utbildning för befintliga ledare

18 kvinnor

83 män

9 kvinnor

65 män

11 kvinnor

39 män

BESKRIVNING AV FÖRBUNDETS ARBETE UTIFRÅN UTVECKLINGSPLANEN SAMT
RAPPORTERING AV MÄTPUNKTER
Förbundsutvecklingsstödet
Under 2008/2009 har SVEMO arbetat vidare med den tidigare startade förbundsanalysen
under rubriken ”Ett tydligare SVEMO”. Arbetet har nu inneburit att övergår från ord till
handling. De synpunkter som framkommit genom enkäter, diskussioner och olika möten
inom förbundsledningen har vi under ”året” försökt att förverkliga.
Arbetet har bedrivits i nära samarbete med SISU som varit processledare i bl a Träffpunkt
SVEMO samt vid distriktsdiskussioner.
Insatser som genomförts:
-

Ett konsoliderande arbete har genomförts, med de aktiviteter som startades upp
under förgående år som grund

Tidigare uppstartande aktiviteter:
-

Ett värdegrundsarbete där medlemmar, klubbar och distrikt varit djupt inblandade.
En marknadsanalys som haft som mål att undersöka möjligheterna för utveckling av
förbundssponsorer.
Ett arbete med ett nytt förbundsutseende.
Ett arbete med en genomgripande förändring/ modernisering av förbundets stadgar.
En ny strategi vad gäller SVEMO:s IT-system där ett närmare samarbete med RF
kommer att vara en viktig del.
Ett genomgripande förbättringsarbete med förbundets system för förarlicenser.
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Uppnådda resultat:
-

Vår marknadsplan för hur förbundet skall kunna utveckla sponsorarbetet har
utvecklas vidare med och introduceras nu till våra bl a SM-arrangörer
En helt ny logo och profil har arbetats vidare med för att nu omfatta distrikten
Fortsatt utveckling av IT-system omfattande intranät, hemsida och Idrott online.
Vår nya hemsida, byggd på Förbundet online, har startats
Ett helt nytt och betydligt tydligare licenssystem, har sjösatts.
En ny organisationsstruktur har jobbats fram och är nu ute på remiss, beslut 2010

Åtgärder som kommer:
-

En fortsatt omställning av förbundets informationssystem och strategier.
En gradvis anpassning av reglementen och tävlingsformer där hänsyn tas till olika
förarkategoriers möjlighet att delta på enklare sätt.
En ny utbildning för klubbar och förtroendevalda tas fram, läs IFL
Beslut om den nya organisationsstrukturen, där verksamhets får en framträdande roll
(rösträtt) vid vårt förbundsårsmöte mm
En vidareutveckling av SVEMO:s IT-system.
Utveckling av tränarutbildning byggd på SISU:s grundtränarutbildning

MÄTPUNKTER
Fler utbildade ledare inom barn och ungdom
5/9 2007
475 utbildade barnledare
302 utbildade tränare, detta mätetal utgår tills vi får det nya utbildningsmaterialet.
8/9 2008
591 utbildade barnledare, varav några inom flera grenar
14/9 2009 679 utbildade barnledare, varav några inom flera grenar
Fler licensierade förare
30/8 2007 1 259 förarlicenser ”Guldhjälm” (för barn under 12 år)
30/8 2008 1 413 förarlicenser ”Guldhjälm” (för barn under 12 år)
30/8 2009 1 316 förarlicenser ”Guldhjälm”( för barn under 12 år)

30/8 2007
30/8 2008
30/8 2009

1 623 förarlicenser, ungdom inom de olika grenarna (12-16 år)
1 516 förarlicenser, ungdom inom de olika grenarna (12-16 år)
1 833 förarlicenser, ungdom inom de olika grenarna (12-16 år)

Utökat LOK-stöd
31/12-06

126 redovisande klubbar
16 260 sammankomster
124 218 deltagartillfällen
fördelat på 10 733 flickor och 113 485 pojkar
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31/12 -07

134 redovisande klubbar
18 748 sammankomster
138 636 deltagartillfällen
fördelat på 12 306 flickor och 126 330 pojkar

31/12-08

133 redovisande klubbar
17 047 sammankomster
125 801 deltagartillfällen
fördelat på 10 822 flickor och 114 479 pojkar

Vilka resultat som uppnåtts?
Vi har nått en positiv utveckling genom licensierade barnledare samt licensierade
ungdomsförare. Vi vill inte dra för stora växlar på detta. Vi tror att vi har några jobbiga år
framför oss. I och med att vi har en dyr sport så i lågkonjunkturens spår riskerar vi att tappa
utövare. I och med det arbete som pågår inom Idrottslyftet så kanske vi bromsar effekterna
under lågkonjunkturen.
Hur har arbetet säkrats för att få ett jämställdhetsperspektiv i aktiviteter och verksamhet?
Vår verksamhet kommer inte att nå jämställdhet inom en snar framtid. Vi är motsatsen till
ridsporten. Däremot har vi, trots att vi inte har det som ett prioriterat område, tillstyrkt
projekt som riktar sig till främst tjejcross. Inom ledarsidan ser vi mer och mer att vi får
kvinnliga ledare. Vår bild är att kvinnorna är en resurs när vi upplever ledarbrist.
Vilka erfarenheter har gjorts?
Fortfarande är det nyrekrytering/prova på som är det största området . Kanske är det så att
här ser klubbarna bidraget genom Idrottslyftet som ett bra tillskott. Vi ser också brister hos
ledarna att kunna redovisa statistik etc. Detta styrker vår tidigare uppfattning
om att vi har många ”hantverkare” inom vår sport och lite administratörer.
Förändrar ovanstående beskrivning strategi och inriktning för det fortsatta arbetet?
Nej, vi kommer inte att göra några stora ändringar i vårt arbetssätt. Däremot tror vi att det
finns ett stort behov av utbildning av föreningslära. Vi har därför avsatt en pott av
Idrottslyftet år 3 för IFL. Detta för utbildning av ledare som på sikt skulle kunna stärka
klubbens organisation och den demokratiska arbetsprocessen som utvecklingsmetod.

Datum: 09 09 15
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Jörgen Hafström
Sammankallande i arbetsgruppen för Idrottslyftet inom SVEMO
Telefon: 036-14 62 33
e-post: jorgen.hafstrom@svemo.se

