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Redovisning av Idrottslyftet år 3 för Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet (SVEMO)
Totalt antal beviljade, och slutredovisade projekt: 37
Även under år 3 valde vi att jobba vidare med det arbetssätt som vi började med redan till
Handslaget, vilket innebar att vi delade upp delar föreningsstödet i poster om 30 000:-.
Vi avsatte också en summa på totalt 360 000:- för föreningar som genomförde IFL-utbildning.

SAMMANSTÄLLNING AV FÖRENINGARNAS RAPPORTBLAD
Deltagartillfällen
Vi har under tredje året av Idrottslyftet haft totalt 3 332 deltagartillfällen
(exkl. 21 år).
Detta fördelas på:
-6 år
7-12 år
13-16 år
17-20 år
21- år

Tjejer
68
267
178
74
185

Killar
213
1 361
1 128
423
811

Tjejer
16
60
50
40
46

Killar
47
256
232
150
180

Deltagare:
Detta fördelas på:
-6 år
7-12 år
13-16 år
17-20 år
-21 år
Samverkan med skolor
SVEMO har inte jobbat med samverkan med skolor utan låtit DF:en ta hand om detta.
Medlemmar
- 20 år

695 tjejer

2 450 killar

Ledare, deltagit

48 kvinnor

183 män

Ledare, nyrekrytering

27 kvinnor

82 män
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Aktivitet:
19 st Nyrekrytering/Prova-på verksamhet
1 st Trovärdighet
5 st Föreningsutveckling
7 st Träningsverksamhet
1 st Utbildning/ledarutveckling
4 st Utrustnings- / materialstöd
Utbildning
Typ av utbildning
Grundläggande för nyrekryterade ledare

14 kvinnor

50 män

Grundläggande för befintliga ledare

9 kvinnor

41 män

Fördjupad utbildning

4 kvinnor

31 män

BESKRIVNING AV FÖRBUNDETS ARBETE UTIFRÅN UTVECKLINGSPLANEN SAMT
RAPPORTERING AV MÄTPUNKTER
Förbundsutvecklingsstödet:
Inför förbundsmötet, tillika 75 års- jubileet, i april 2010 genomfördes ett antal
arbetsgruppsmöten med sikte på moderniseringar av förbundets olikas delar.
Viktigast av dessa var de möten som distriktsföreträdarna genomförde där man arbetade
med tanken på en helt ny organisation av den demokratiska strukturen inom SVEMO. Man
arbetade fram ett förslag som i korthet gick ut på att distrikten själva skulle lämna ifrån sig
delar av sitt röstmandat till de olika grenarna inom förbundet. Den bärande tanken var att
flytta in grenarnas företrädare i stämmoförhandlingar och beslut för att på det sättet väcka
debatter och få in nya frågor på dagordningen. Diskussionerna var självklart komplexa och
långa, men initiativet är imponerande då diskussionen faktiskt drevs av distrikten som
därmed själva avstod från egna röster. Ett förslag fanns färdigt till stämman som fattade
beslut i linje med distriktens diskussioner.
Insatser som genomförts:
-

-

Utifrån diskussioner förda inom Ett Tydligare SVEMO har hela den demokratiska
organisationen genomlysts av distriktens arbetsgrupp och ett beslut om historiska
förändringar har fattats av stämman och genomförs som bäst.
Et helt nytt förslag om bildande av ett förbundsägt IdrottsAB har arbetats fram och
beslutats på förbundsstämman.
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Tidigare uppstartande aktiviteter:
- En konkretisering av sektionernas och kommittéernas arbetsuppgifter pågår genom
framtagande av så kallade Uppdragsbeskrivningar. Frågan är viktig då förhållandet
förtroendeval/tjänsteman måste diskuteras och genomlysas för framtiden.
- Bolagsbildning beslutades på förbundsstämman, just nu pågår uppbyggnaden av
bolaget och arbetsuppgifterna samt personal konkretiseras. De första uppgifterna
kommer att handla om sponsorutveckling.
- Resultatet av stämmobeslutet om ny mandatfördelning vid förbundsmötet går just
nu in i sin första aktiva fas när Nationella Grenmöten genomförs inom samtliga
grenar. En helt ny organisationsstruktur sjösätts i och med detta.
- Ett uppföljande arbetet till projektet Ett Tydligare SVEMO påbörjas nu med ett två år
långt strategiskt arbete. Styrelsen har markerat ett antal områden där strategier ska
finnas fastlagda till nästa stämma 2012. Arbetet bedrivs i nära samarbete med SISU.
Uppnådda resultat:
- Ett värdegrundsarbete där medlemmar, klubbar och distrikt varit djupt inblandade
har nu övergått i ett strategiskt arbete.
- En marknadsanalys som haft som mål att undersöka möjligheterna för utveckling av
förbundssponsorer, har lett till förslag om och bildandet av ett förbundsägt AB som
skall hantera frågorna.
- Ett arbete med ett nytt förbundsutseende har påbörjats tidigare och pågår löpande.
I dagsläget görs de sista förändringarna.
- Ett arbete med en genomgripande förändring/ modernisering av förbundets stadgar,
har genomförts vid förbundsstämmorna både 2008 och 2010.
- En ny strategi vad gäller SVEMO:s IT-system där ett närmare samarbete med RF
kommer att vara en viktig del, strategin förverkligas nu och SVEMO tar fram ett helt
nytt TA-system (tävlingsadministrativt system) som kopplas fast samman med
IdrottOnline.
- Ett genomgripande förbättringsarbete med förbundets system för förarlicenser har
genomförts och resultaten av förändringen är nu synliga.

Åtgärder som kommer:
-

-

Ett omfattande strategiskt arbete inom områdena Miljö, Säkerhet, Elit,
Utövare/ledare, Förbundstillväxt, Kommunikation, Ekonomi, Tävlingsverksamhet och
Banor/anläggningar kommer att kräva stora arbetsinsatser. Vart och ett av dessa
strategiområden är egentligen värt en egen punkt i den här uppräkningen.
En komplett omställning vad gäller pappersinformation från förbundet till digital
information inklusive TA-system med betalfunktioner.
En helt ny plan för elitutveckling, förare, tränare, utbildningssystem, kompetenskrav
arbetas fram just nu. Arbetet måste tas helt från grunden och är omfattande.
En omfattande uppgradering av SVEMO:s miljöarbete och säkerhetsarbete kommer
att tas fram under kommande år.
Ett nytt ekonomiskt redovisningssystem kommer att tas i bruk under kommande år.
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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
12/9 2010 356 utbildade barnledare. (Vi har under perioden tagit bort gamla licenser för
dem som inte genomgått fortbildning)
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 2010 1 312 förarlicenser ”Guldhjälm” (för barn under 12 år)

30/8 2007
30/8 2008
30/8 2009
30/8 2010

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)
1 703 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

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

31/12-09

126 redovisade föreningar
14 717 sammankomster
109 804 deltagartillfällen
fördelat på 9 369 flickor och 109 804 pojkar
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Vilka resultat som uppnåtts.
Tyvärr så blev det sanning av det vi spekulerade om vid förra redovisningen. P g a
lågkonjunkturen tror vi att vi har tappat, både vad gäller licenser och därmed också
aktiviteter. Tappet som vi har på barnledarlicenser beror på att vi har tagit bort gamla
licenser. Nu består registret av ledare som genomgått fortbildning eller nyutbildning under
2008-2009. Genom ett energiskt arbete inom Idrottslyftet så bromsar vi den negativa
utvecklingen.
Hur har arbetet säkrats för att få ett jämnställdshetsperspektiv i aktiviteter och
verksamhet?
Vår verksamhet kommer inte att bli helt jämställd inom överskådlig tid. Vi är motsatsen till
ridsporten. Däremot har vi, trots att vi inte har det som ett prioriterat område, tillstyrkt
projekt som riktar sig till tjejcross. På ledarsidan ser vi att vi får fler och fler kvinnliga ledare.
Risken är att det blir uttjatat om jämställdhet och därför pratar vi mer om att kvinnorna är
en resurs när fler pratar om ledarbrist.
Vilka erfarenheter har gjorts?
Nyrekrytering / prova på är fortfarande det största området . Kanske ser klubbarna bidraget
genom Idrottslyftet som ett bra tillskott. Därefter fördelar det sig på föreningsutveckling
resp. träningsverksamhet. Även i år har vi haft problem med att få in redovisningar.
Idrottens föreningslära (Grund)
Under år 3 avsatte vi en pott på 360 000:- för att fördela till klubbar som satsade på IFLutbildning, d v s Idrottens föreningslära. Varje klubb som genomförde en utbildning (3 tim)
för sin styrelse skulle få 4 000:- till sin klubb. Vi satsade på att 90 klubbar skulle IFL-utbilda,
men det blev 16 varav 13 i Övre Norra Motorcykel- och Snöskoterförbundet. Detta för att en
eldsjäl gjorde hembesök i dessa föreningar tillsammans med SISU.
Projekt ”Minispeedway”
Genom att IFL-potten inte utnyttjades helt så öppnades dörren till ett nytt projekt. Tillsammans
med 12 speedwayklubbar startades ett projekt som kallas ”Minispeedway”. Projektet startade ca
15/5 vilket gör att vi inte har kunnat se något resultat. Varje klubb som ansökte om en post i
Idrottslyftet (30 000:-) betalade också in 30 000:- till ett centralt konto. Dessa klubbar fick 23
000:- som en första del från Idrottslyftet år 3 och kommer att få 7 000:- när de redovisar under år
4. För de pengar som klubbarna har betalt in till potten samt tillskjutna pengar från SVEMO:s
rundbanesektion och serieförening köps det nu 24 speedwaymotorcyklar inkl förarutrustning.
Vi gör nu en bred satsning på rekrytering av barn/ungdomar samt rekrytering och utbildning
av barnledare till speedwaysporten.
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Förändrar ovanstående beskrivning strategi och inriktning för det fortsatta arbetet?
Grundstommen i Idrottslyftet år 4 bygger på samma grundidé som vi haft genom åren. Om
Projekt ”Minispeedway” slår väl ut så kanske vi satsar på liknande projekt i andra grenar. Vi
kommer också att satsa på IFL-utbildning, dock i mycket mindre skala än år 3.

Datum: 10 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

