Förhandlingarna och
diskussionerna om SIF:s
erkännande som sportförbund har
förts sedan 1994.

Förhandlingarna med
SvRF; Bakgrund och
nuläge:

Samtalen om en möjlig samverkan med SvRF
på förbundsnivå startade på initiativ av SIF
och på direktiv av RF 1994
De fem främsta hindren för
samarbete/samverkan med SvRF har varit:
1. SvRF:s krav (i enlighet med RF:s stadgar) på
att separera avels- och sportverksamheten
2. Svårigheten att integrera SIF:s sportsliga
verksamhet inom ramen för SvRF:s
tävlingsreglemente
3. Medlemskapsfrågan; dubbelt medlemskap
i två förbund
4. En känsla av ”Hostile takeover” ; risken för
att den svenska islandshästsporten riskerar
att förlora sin särart
5. SvRF:s egna stadgar

Samgående förslaget 1995:

Det baserades på att:
1. SIF:s lokalklubbar tvångsansluts till SvRF
2. SIF bildar en tävlingskommitté inom SvRF
3. Medlemsavgift erlägges förutom till SIF
även till SvRF på såväl förbunds- som
distriktsnivå

Samgåendeförslaget 2004:

Samma förutsättningar som förslaget från
1995.
Två skillnader:
1. Anslutningen av SIF:s lokalklubbar till SvRF
är inte tvingande (annat än för de som vill
arrangera tävlingar)
2. Medlemsavgiften till SvRF skulle kunna
”kvittas” via en återbetalning av
stödmedel.
Ingen öronmärkning av medel, inklusive
licenspengar, till islandshästverksamheten

Tre Samgåendeförslag 2008:
1. SIF redovisar och föreslår en tillämpning av
det associations samarbete som sker i Norge i
en avtalssamverkan mellan Norsk
Islandshestforening, Noregs Idrettsforbund och
Noregs Rytterforbund.
RF:s och SvRF:s stadgar sätter stopp.
2. RF redovisar ett avtalsutkast till möjlig
samarbetslösning med SvRF.
Ingen återkoppling från SvRF.
SvRF svarar:
3. ”SIF:s medlemsföreningar erbjuds
medlemskap i SvRF på samma villkor som
övriga medlemsföreningar” samt att ”den
idrottsliga verksamheten inom SIF blir en
särskild grenkommitté där företrädare från SIF
driver sina egna tävlingsfrågor”.

Samgåendeförslaget 2010:
Under 2010 återupptogs diskussionerna på
nytt, på initiativ av SIF, med SvRF.
Lösningsförslag från SvRF:
1. SvRF åtar sig att fullt ut administrera och
ansvara för hela SIF:s tävlingsverksamhet i
enlighet med SIF:s tävlingsreglemente.
2. Samverkan i ungdomsverksamheten mellan
SIF och SvRF utverkas.
3. Av från RF tillgängliga medel skulle delar
specifikt tillfalla SIF:s tävlings- och
ungdomsverksamhet.

SIF:s Årsstämma sade nej!
Förslaget presenterades tillsammans med SvRF
för SIF:s medlemmar vid ett antal träffar. Det
fanns med som en viktig diskussions-och
beslutspunkt på SIF:s årstämma våren 2011.
Det accepterades inte, främst på grund av
uppfattningen om risken för en gradvis
utarmning av sporten och en minskad unikitet.

Förhandlingarna med RF; Bakgrund
och nuläge;
• SIF återupptar dialogen med RF hösten
2003.
• Formella och kontinuerliga diskussioner
under hela 2004.
• Återvändsgränden med SvRF ledde fram till
SIF:s ansökan om direkt medlemskap till RF.
• Ansökan avslogs på RF stämman 2005 .
Motiveringen:”Det finns mycket som talar för
att Islandshästförbundet på ett eller annat sätt
får en permanent organisatorisk hemvist inom
Svenska Ridsportförbundet. RS är beredd att
medverka till en sådan lösning”.
.

Och nu då…..?
SIF har som en del i sin enträgna strävan att bli
erkänd som en del av den idrottsliga svenska
gemenskapen och för att få erforderliga stöd
för vidareutvecklingen av sin verksamhet
under 2012 arbetat med att hitta en lösning
som särskiljer aveln från den sportsliga
verksamheten. En avgränsning mellan sport
och avel är en förutsättning för att nå
acceptans och tillhörighet på det sätt vi önskar
inom Sveriges idrottsgemenskap.
Islandshästsporten fortsätter sin kraftiga
tillväxt. Nu mer än någonsin behöver SIF den
tillhörighet till idrotts Sverige som bara RF kan
ge oss. Vår avsikt är därför att för andra gången
ansöka om inträde i RF

Och hur då?
Tre parallella spår:
1. Kontinuerlig dialog och ansökan till RF
(deadline för ansökan 31 dec 2012)

2. Uppnå samsyn med SvRF!
Vi måste dela historiebeskrivningen. Vi måste tala med samma röst.

3. Identifiera och uppvakta ”rätt” RF Förbund

Och varför då?
• Vi har under många år visat Idrotts Sverige vårt
berättigande. Vi har inte så mycket mer vi behöver bevisa…..
• Sporten måste få sitt erkännande
• Vi vill och kräver att ta del i den idrottsliga
gemenskapen
• Vi vill inte och kan inte längre stå utanför den
finansiering idrotten i övrigt får. Även vi behöver i allra högsta grad
utomstående finansiella muskler

• Vi vill fortsätta satsa på den sportsliga utvecklingen
• Vi vill få ökade möjligheter att utveckla vår
ungdomsverksamhet

Och om inte då…..?
Jo, för att vår utveckling kommer att stanna av
Vi har nått taket för att med egna resurser och medel fortsätta vår utveckling

Vi kan inte, lika lite som övriga förbund, uteslutande förlita oss till ideella resurser för
vår framtida utveckling

Det här är RF:
69 Specialidrottsförbund, 21 Distriktsförbund,
25 000 föreningar, tre miljoner medlemmar.
Dessa fick ta del av en sammanlagd summa om
1 331 942 000 kr 2011.

Det här är också RF:
• Ska ”stödja verksamhet som bidrar till att öka barns
och ungdomars intresse och benägenhet för motion
och idrott”
• Ska ”göra det möjligt för alla människor att utöva
idrott och motion”
• Ska ”möjliggöra att kvinna och man får lika
förutsättningar att delta i idrottsverksamhet”
• Ska ”främja integration och god etik”
• Ska ”främja en god hälsa hos alla människor”

”KLÄMSKON”
Ur RF:s stadgar Kapitel 10, paragraf 2, punkt 4:

” Förbundet får inte bedriva/administrera
idrottslig verksamhet som är nära
besläktad med verksamhet inom till RF
redan anslutet SF”

Och ”SKOHORNET”
Avslutande kommentar ur RF:s stadgar kapitel
10 paragraf 2:
” Om det finns särskilda skäl kan, efter förslag
av RS, beslut om medlemskap tas med
avvikelse från villkoren i punkterna 4 och 5”

”Gläntan på dörren”
” RF måste öppna dörrarna för flera. Varje åtgärd av
de egna medlemsförbunden som sluter organisation
mot omvärlden, är ett steg närmare ett ingripande
från staten.
Det finns ett gemensamt ansvar hos samtliga SF för de
statsmedel RF erhåller för den idrottsliga
verksamheten och dessa medel kan inte exklusivt vara
ämnad enbart för befintliga idrotter inom RF.”

Slutsats:
• Våra möjligheter att få bli del av gemenskapen
inom RF är stora och nu är de större än
tidigare.
……….men vi behöver arbeta på det!!!!

Handlingsplanen;
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Vecka 47: Första inledande möte med RF har hållits
Vecka 48 – 49: Faktasammanställning siffror och statistik , möten med SvRF samt
förnyade kontakter med RF tas
Vecka 50: Ansökan till RF bereds och upprättas
Vecka 51: Ansökan på remiss till SIF:s styrelse
Vecka 52: Ansökan till RF lämnas in
Vecka 01 – ca 15: Ansökan behandlas och bereds av RF:s styrelse. NM film
produceras och skickas med följebrev till RF:s styrelse samt samtliga SF och DF.
Vecka ca 12 – ca 20: Samtliga SF och DF kontaktas och görs uppmärksamma på vår
ansökan. Speciellt viktiga och ”rätt SF och DF uppvaktas för en kompletterande
personlig presentation och genomgång
Vecka 16 -17: RF:s styrelse tar beslut om förslag till ställningstagande ang. vår
ansökan. Tillställs samtliga SF och DF tillsammans med övriga Årsmöteshandlingar
inför RF stämman den 24-26 maj
Vecka 21: Den 24 -26 maj sker RF stämman och beslut om SIF:s ansökan tas. SIF
närvarar och pläderar i talarstolen

