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GOTT NYTT ÅR – Gott 2011 i vårens tecken!?
Ett nytt år har börjat när du läser
detta. Vintern började tidigt, det
snöar för fullt när jag skriver
detta.
I början av december lyssnade
jag på Mats Lindgren, vd för
Kairos Future, som forskar och
studerar trender i samhället för att
se sammanhang och kunna ”förutspå” framtiden. Han beskrev tio
trender som de ser ut för 2011.
Året benämns av vissa som Den
tidiga våren i skuggan av domedagen. Enligt Maya-kulturens kalender är vi nära
slutet av vår historia. De förutspår att den 21 december 2012 ska allt vara över!
Men andra ser att 2011 kan vara året då vi blickar både framåt och bakåt och
längtar efter en ny ljus vår i samhället. Modet och kulturen återvänder till det
ljusa och framtidsorienterade 60-talet. De globala mega-projekten är tillbaka,
framförallt i Kina och andra stora växande ekonomier.
1968 var ett uppbrottets år. Inte bara för att studenterna rev barrikaderna, det
var också början på 40 år av att ifrågasätta och riva gamla sanningar. Året var
också slutet på 60-talets stora konstruktioner och investeringar i infrastrukturer
och bostäder i västeuropa.
Idag är investeringarna stora i de växande världsmarknaderna, framförallt i
Asien. Men även hos oss satsar vi åter på att restaurera det som förfallit och att
bygga nytt, till exempel nya fotbollsstadion i Solna, som Sune Hellströmer
berättade om på vårt årsmöte. Samtidigt efterfrågar dagens ungdomar – och även
vi äldre – inte längre att ”riva barrikaderna” utan vara med och bygga upp ett
hållbart samhälle. För dagens ungdomar står resandet över jordklotet inte längre
högst på prioriteringslistan. Deras politiska intresse är större än på 60-talet och
de prioriterar att ha ett arbete, en partner, ett trevligt boende och ett anständigt
liv. Det vill säga, vi är inne i en tid av rekonstruktion – en ny vår.
Låt oss hoppas på att detta stämmer och att vi i RV kan bidra på vårt sätt med
bland annat fler och nya mötesplatser för oss medlemmar och med dagens
(yngre) ledare.
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Det var vad vi lovade på årsmötet och det vi kommer att arbeta för – och där vi
hoppas att du vill vara med och säga vad du tycker och önskar.
Detta har vi hittills planerat:
! Lag-EM i Friidrott på Stockholms Stadion den 17–18 juni har vi biljetter till
som vi lottar ut till intresserade. De 12 bästa nationerna i Europa deltar med
sina bästa atleter.
! Ett studiebesök till under våren. Besöket på SVT i oktober var mycket
uppskattat.
! En berättarkväll skulle jag tycka vara jätteintressant! Någon som vill anmäla
sig, komma med bra förslag på tema?
! Och så vår gemensamma resa till Bornholm och den nordiska ledarveteranträffen den 3–6 juni. Intresseanmälan behöver vi till första veckan i mars. En
bindande anmälan måste vi och Danmark ha senast den 1 maj. Mer om detta
kan du läsa på sidorna 26–27.
Kerstin Rosén
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En modern idrottsrörelse som tar sitt ansvar
av Erik Strand
Den politiska debatten har traditionellt
handlat om motsättningen, eller balansen
mellan den privata och den offentliga
sektorn. Men under det senaste decenniet
har något hänt. Den tredje sektorn, det
civila samhället, har tagit allt större plats.
Och också tillmätts en allt större betydelse
av både politiker och andra.
Riksdagen beslutade för ett drygt år
sedan om en samlad politik för den civila
sektorn. I propositionen står att ”utgångspunkten för politiken för det civila samhället är att ett starkt civilsamhälle är både
en förutsättning och ett uttryck för ett fritt
och demokratiskt samhälle”. Med den
utgångspunkten sätts målet för politiken
till: ”Villkoren för det civila samhället som en central del av demokratin ska
förbättras.”
Begreppet ”civilsamhället” är vitt. Gränserna är inte solklara. Men den
diskussionen skulle bära alldeles för långt här. Låt mig därför bara göra det
okontroversiella konstaterandet att idrottsrörelsen är en del av det. Inte bara en
del, vilken som helst, utan också den största delen.
Att vara en ledande aktör inom en samhällssektor på frammarsch ställer krav
och innebär ansvar. För svensk idrott innebär det inte bara att utveckla duktiga
idrottare som kan plocka hem medaljer i stora mästerskap, utan också, och
framför allt, att erbjuda alla som vill en trygg och utvecklande gemenskap kring
ett gemensamt intresse. Svensk idrotts värdegrund, antagen på RF-stämman
2009, utgör basen för den gemenskapen. Den breda basen är också en förutsättning för framtida medaljer likväl som det ger en långsiktig god förutsättning
för förbättrad folkhälsa.
Allas rätt att vara med är den kanske viktigaste av de fyra grundpelarna i
värdegrunden. (De övriga är ”glädje och gemenskap”, ”demokrati och delaktighet” och ”rent spel”.) Med det menar vi inte endast en juridisk rätt att vara
med i en idrottsförening, den finns redan inskriven i våra stadgar. Alla måste
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också kunna känna att de är välkomna, oavsett ålder, idrottsliga ambitioner,
etnisk och kulturell bakgrund, religion eller sexuell läggning.
Idrottsrörelsen måste bejaka mångfald, inte i första hand av några politiska
korrekthetsskäl. Mycket viktigare är att mångfald i sig är utvecklande, och utan
utveckling hamnar vi i stagnation och på längre sikt avveckling. Sverige blir allt
mer mångkulturellt, idrotten varken kan eller vill stå utanför den utvecklingen.
Detta gäller både i utövandet, på ledarnivå och i styrelserummet.
Men mångfalden handlar också om verksamheten. Lika lite som dagens ungdomar vill idrotta på samma sätt som gårdagens kommer morgondagens ungdomar bara gå i sina föräldrars fotspår. Nya idrotter, och nya sätt att utöva de
gamla, kommer att komma – och gå. Att vara inkluderande måste för en modern
idrottsrörelse innebära viljan att förnya sig, att välkomna också nya idrotter i nya
former.
Just nu är en utredning om anslutningsformer till RF ute på remiss hos medlemsorganisationerna. Den har haft till uppgift att se över de kriterier som idag
finns för medlemskap i Riksidrottsförbundet, ”idrottsfamiljen”. Vilka beslut RFstämman i maj kommer att ta är det naturligtvis ingen som kan säga säkert idag,
men att frågan måste diskuteras ordentligt är klart.
Mitt i denna diskussion vars nyckelord måste vara förnyelse, mångfald och
inkludering, får vi dock inte glömma våra kärnvärden, det som kännetecknar den
svenska idrotten. Där utgör den ideella föreningen basen. Det är i den vi kan
erbjuda glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet och ge alla en rätt att
vara med. Det är genom den svensk idrott kan vara en central del av det fortsatta
byggandet av civilsamhället.
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Medveten idrottsutbildning
Av Bengt Wallin, RV-stipendiat 2010
När vi ska beskriva utvecklingen i den
moderna idrotten i Sverige tar vi oftast
utgångspunkt i året 1969 och den statliga
utredningen ”Idrott åt alla”. Sällan frågar
någon efter hur det var i idrotten före 1969.
Det var ganska rörigt – faktiskt – såväl i ett
kort som i ett lite längre perspektiv.
Jag hävdar envist tänkeramsans budskap
”För att kunna utveckla behöver du veta
och förstå”. För detta behöver du
utbildning i breda perspektiv och med
socialt ansvarstagande. Därför beskriver
jag här två händelsekedjor som berör och
berört oss alla som är verksamma i
idrottens utbildningsverksamhet under de
senaste fyrtio åren.
1. Idrottsledarutbildningen
Folkhemmet
Under 50- och 60-talen byggde vi upp folkhemmet. Tankarna om idrottens plats
i detta svängde kraftfullt från ett helt styrt samhälle som ”skulle lägga idrotten
till rätta” – till ett samhälle fritt från statlig styrning (endast kungens ombud i
RS). Statens styrning skulle ske genom en ”Statens Fritidsnämnd” som skulle
ansvara för alla statliga anslag till all fritidsverksamhet.
Ett intressant praktiskt exempel på ambitionerna var motbokens avskaffande.
När man gjorde det 1955 var man rädd för konsekvenserna och beslutade att
tilldela ”de ungdomsvårdande frivilligorganisationerna” konsulentbidrag,
aktivitetsstöd och utbildningsbidrag. Idrotten fick del av stödet och gick med
detta in i en ny fas i sin utveckling. Det blev ett slags förstadium till den stora
utbildningssatsningen som kom med ”Idrott åt alla”.
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Utredningar
Under 50- och 60-talen genomfördes två statliga utredningar om stödet till
idrotten. Båda misslyckades och lades ner. När man tillsatte en tredje, som kom
att heta ”Idrott åt alla” och som leddes av Karl Frithiofson, hade man därför all
anledning att se till att få en mycket stark representation såväl från staten som
från idrotten.
Under slutet av 60-talet genomförde RF
själva en särskild utredning om utbildningsverksamheten. Den kom att skrivas
in som utbildningskapitel i ”Idrott åt alla”
och blev betydelsefull för oss som kom att
arbeta med frågorna i styrelser och kansli.

Karl Frithiofson, ordförande i Riksidrottsstyrelsen
1969–89 och ordförande för SISU Idrottsutbildarna
1985–91.

Oro – internationellt och nationellt
När man ser utvecklingen så här i efterhand, känns det närmast overkligt att
idrottsrörelsen får ett sånt genomslag för sina planer. Året innan var det 1968
och rörigt i samhället. Och idrotten var inte undantagen. Nationellt var man
oense om mycket och internationellt fick vi oroande exempel ”hem till oss”.
Davis Cup-matchen i tennis i Båstad mot Rhodesia var ett exempel som krävde
ställningstaganden som inte var klara i idrotten. Friidrotts-EM i Aten var en
annan. Den statliga utredningen pågick och trots att den var allsidigt sammansatt
låg en motsättning mellan höger och vänster – elit och bredd i luften. Inte minst
inför valet av ordförande i riksidrottsstyrelsen efter Henry Allard.
Ordförandefrågan
Matts Carlgren, storföretagsdirektör och ordförande i friidrottsförbundet, mot
Karl Frithiofson, statssekreterare och ordförande i idrottsutredningen. Hett stoff
för pressen. Även om utredningen var allsidigt sammansatt, fanns det mycket att
tvista om och försöka komma överens om. Till råga på allt gjorde Sverige sitt
sämsta OS, vilket då var en RF-fråga. Så man kallade in ett extra riksidrottsmöte
– vilket är en mycket ovanlig företeelse.
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Go Utbildning – go
Uppenbarligen lyckades man samla de för utbildarnas del goda krafterna, vilket
antagandet av ”Idrott åt alla” och valet av Frithiofson till ordförande visar.
Utbildningsfrågorna var väl förberedda, liksom specialsatsningen på kombinationen elitidrott och utbildning. ”Idrottsgymnasierna”, som de benämndes till
vardags, var tryggade genom särskilt beslut vid Riksidrottsmötet.

Centrala Utbildningsrådet (CU)
RF fick ansvaret för utbildningen i hela idrottsrörelsen. Verksamheten skulle
styras av Centrala Utbildningsrådet (CU), i vilket Korpen, Friluftsfrämjandet
och SÖ ingick. Motsvarande organisation inrättades i RF-distrikten med
anställning av utbildningskonsulenter, vilket
medförde att en helt ny
utbildningsorganisation
ställdes till idrottens
förfogande. Nya människor, ny kompetens,
rikstäckande, anknytning
till samhället.
Utbildningssatsningen
innebar också bidrag till
SF för anställning av förbundskaptener och
rikstränare för att trygga
kunskapsutvecklingen
inom specialidrotterna.
Specialidrottslinjen vid
GIH byggdes ut i samma
syfte.
RF-konsulenter samlade på Bosön 2004
vid en historisk konferens.
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Dessa båda verksamhetsområden kunde således startas direkt efter mötet och
båda placerades organisatoriskt i Centrala Utbildningsrådet (CU), med Paul
Högberg som driftig ordförande. Han var också rektor för Idrottshögskolan,
vilket underlättade samverkan mellan yrkesutbildningen och utbildningen av
frivilligledarna.

Utmärkt läge
Utmärkt läge för utveckling i hela rörelsen alltså. När det som i idrotten är de
ideella ledarna som bär rörelsen framåt är det extra viktigt att entusiasmera dem
och ge dem ny energi. Den frivilliga idrottsledarutbildningen visade sig vara en
utmärkt metod för detta. Och fart blev det. Deltagarantalet i den frivilliga
idrottsledarutbildningen fördubblades exempelvis vart femte år. 45 000 år 1973,
90 000 år 1978 och otroliga 180 000 år 1993. Behoven av bra och adekvat
material för ledarutbildningen blev väldig tydliga. I ett mycket lyckat samarbete
mellan Idrottens forskningsråd och RF:s utbildningssektion producerades
massor av utbildningsmaterial, exempelvis ”Idrott för barn och ungdom” redan
1973. Diskussionerna om tidig specialisering är alltså inte precis nya. Materialet
har förnyats kontinuerligt och sålts i flera hundratusen exemplar. Det är RF/
SISU:s storsäljare genom tiderna, tillsammans med ”Bäst när det gäller”.
I den positiva ambitionen att utveckla nytt ingick också att pröva nya grepp.
RF/CU anordnade 1977 och 1978 de första kurserna i coachning i landet för
förbundskaptener och rikstränare. En verksamhet som blivit väldigt efterfrågad i
samhället – inte enbart inom idrotten.

Grundfilosofi
Grundfilosofin i ”Idrott åt alla” var att idrottens samhällsroll skulle medvetandegöras och markeras. Idrottens ideologi skulle lyftas fram och utbildning skulle
vara metoden för att få genomslag för den. Under fyrtio år har RF arbetat fram
tre olika program för sin verksamhet fram till ”Idrotten vill”, som antogs vid
Riksidrottsmötet i Umeå 1995 och som fortfarande gäller. Där har samhällsrollen markerats mycket kraftfullt:
”Som folkrörelse vill vi vara en medkraft för att utveckla det som är bra. Vi
vill genom en skärpt betoning på etik och moral vara en motkraft till sådant som
är dåligt och nedbrytande.
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Den kraft som våra 600 000 ideellt arbetande idrottsledare kan mobilisera i det
perspektivet är en ovärderlig tillgång i samhället.”
Medvetandegöra och mobilisera – orden går igen. Idag är idrottsrörelsen vår
erkänt största folkrörelse. En fantastisk utveckling jämfört med ”hobbyverksamheten” fyrtio år tidigare.
Under 80-talet hade utbildningsverksamheten breddats, fördjupats och fått så
stor omfattning att idrotten började diskutera möjligheterna att som andra folkrörelser bilda ett eget studieförbund.

SISU
Frågan var kontroversiell såväl inom som utom idrottsrörelsen och var uppe för
diskussion vid tre riksidrottsmöten. Den 23 september 1985 bildades SISU vid
ett historiskt möte med specialförbunden på Bosön, lett av Ingemund Bengtsson.
RF ansökte om medlemskap i Folkbildningsförbundet och det blev fråga om
en ny legitimitet i samhället med andra kanaler för samhällsstödet. Efter en
besvärlig inledning hade SISU under en tioårsperiod arbetat sig fram till en
stabil position i folkbildningen och i samhället. Efter femton år avbröts dock
denna verksamhet och idrottsrörelsen har nu statsstöd ”i särskild ordning” för
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sin utbildningsverksamhet och en ganska osäker situation vad beträffar det
regionala och kommunala stödet. Otillfredsställande tycker jag. Med tanke på att
”medvetandegöra och markera” samhällsrollen finns inskriven i programmen
sedan fyrtio år bakåt i tiden, känns det fel.

2. Idrottsgymnasierna
Den andra händelsekedjan med social profil inom idrotten, som jag vill beskriva
utvecklingen av, är idrottsgymnasierna. De startade som beskrivits ovan, också
efter ”Idrott åt alla”. De går nu i mål genom Sten Erikssons senaste rapport
”Utvärdering av RIG-verksamheten 1999–2009”. RIG är en förkortning av
Riksidrottsgymnasierna.

I mål
Idrottsgymnasierna har gått i mål flera gånger förut. Gått i mål med utomordentliga resultat och gått vidare mot väl formulerade och klokt avvägda nya
mål. De har på så sätt kontinuerligt kommit att spela en viktig roll i idrottens
utvecklingsarbete. Egentligen är de ett delprojekt i den samlade satsningen
”Elitidrott – Utbildning”, som
med tydliga sociala förtecken
startades 1972. I det här fallet
står utbildning för den personliga
”skol- och yrkesutbildning” som
krävs för yrkeskarriären. Den
kommer för många först vid
elitsatsningens slut. ”Efter
trettio” borde vi kanske tala mer
om. Den sträcker sig ju från 30 år
till pensionen 35 år senare. Det är
en stor del av livet där det också
är viktigt att få ett harmoniskt liv.

Elever vid Friidrottsgymnasiet i Växjö
tränar styrka.
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Mästare och sen då?
Sten Eriksson har i sin rapport utgått från den ursprungliga filosofin för verksamheten och fyllt på med de justeringar som gjorts officiellt, i olika medverkande instanser. De är många. Sten är väl insatt eftersom han är den forskare
som närmast följt utvecklingen inom hela verksamhetsområdet. Han markerar
att idrottsgymnasierna huvudsakligen hade sociala syften ”att förbättra möjligheterna för elitidrottare att under och efter en period av intensiv träning och
tävling skaffa sig en utbildning”.
Texten fastställdes och utvecklades av RF i foldern ”Mästare och sen då?”
Den spreds under en inledande period under början av 1970-talet i 55 000
exemplar. För många idrottstalanger blev det något nytt att diskutera eget
ansvarstagande på ett idrottsgymnasium med sina föräldrar, lärare, tränare och
förenings- och förbundsledare. För många sextonåringar var det att välja mellan
elitsatsning på tuff riksnivå eller den tryggare på klubbnivå. Idrotten betyder
mycket i många människors liv. Med idrottsgymnasierna kom den att betyda
mer för fler.

Fräck start
Den idrottsgymnasieverksamhet som startade redan 1972 med 80 intagna utvecklades mycket snabbt. Utvecklingen fortsatte att gå snabbt även om olika
svårigheter kom i dagen allt eftersom verksamheten utvecklades. Nu, trettioåtta
år senare, pågår den för fullt. Intagningstalen är nu omkring 1 300 elever varje
år.
De första fem åren bedrevs verksamheten i RF:s egen regi tillsammans med
de inblandade specialförbunden och kommunerna, som kontinuerligt spelat en
stor roll i utvecklingen. Den samhälleliga legitimiteten säkrades genom SÖ:s
tolkning av 45:e paragrafen i skollagen (mostersparagrafen). Det var ett fräckt
sätt att gå runt lagen, som hade andra syften med paragrafen.
Försöksverksamheten övertogs för nästa femårsperiod av SÖ, och
specialidrott blev efter tio års försöksverksamhet permanent i det svenska
skolsystemet.
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Dagbladsmedaljen
I nummer 2:1982 av tidningen Svensk Idrott kunde man slå upp ett tresidigt
reportage från verksamheten med bilder på Thomas Wassberg och Annichen
Kringstad och frågan om vad de hade gemensamt mer än Dagbladsmedaljen.
Idrottsgymnasium – skidor i Järpen och orientering i Åmål. Inte bara högsta fart
med 500 antagna, utan också högsta möjliga idrottsliga nivå, således.

Thomas Wassberg fick Svenska Dagbladets bragdguld 1980, men vägrade ta emot den
eftersom Sven-Åke Lundbäck inte tilldelades medaljen 1978.

Stor iver
Idrottens föreningsliv och förbunden antog med stor iver förslagen, även om
starten som nämnts var kaotisk. Kommunerna bjöd över varandra för att få
värdskapet för ett idrottsgymnasium. Några kommuner annonserade efter elever
och bedrev ”piratverksamhet”. Specialförbunden valde olika lösningar och olika
tempo i utvecklingsarbetet.
Vissa passade det bra – som skidor, som fick hela landet som upptagningsområde. De tog täten. Och har fortsatt. En landslagsåkare i skidor frågar man inte
om han eller hon gått skidgymnasium utan vilket skidgymnasium de gått på.
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Resultaten
Satsningen blev idrottsligt något annat och mycket större i verkligheten än vad
jag vågade hoppas när vi startade 1972. 1 300 antagna varje år. 75 procent
hamnar i landslaget. Bara de två uppgifterna räcker för att verksamheten ska få
betyget MVG – fantastiskt.
Men grundtanken var och är enligt min uppfattning fortfarande det sociala
ansvaret. Därför tänder jag en varningslampa för de nya utbildningar som
öppnas upp 2011. De är väl förberedda och kommer säkert att ge goda
möjligheter att kombinera idrotten med studier – även om det inte känns som
viktigast. Min oro gäller mer organisation och ekonomi. Utan att fördjupa mig i
frågan vill jag bara säga att jag tycker PRIVAT i alldeles för stor del påminner
om PIRAT.

Idrottsgymnasiernas roll
Idrottsgymnasierna har blivit ett uppmärksammat inslag i skoldiskussionerna
och har visat samhället utanför idrotten på sitt engagemang för barn och ungdomar. Verksamheten har i många sammanhang legat i spetsen för utvecklingen.
Arbetet ska självklart drivas vidare med bakgrund i de utvärderingar och erfarenheter de nuvarande ledarna har och vill utveckla.

Dold resurs
Men nog är de en dold resurs som borde kunna användas inom hela elitutvecklingen på mycket bättre sätt än idag. Mycket är bra men bra kan bli bättre. Alla
specialförbund har inte utnyttjat möjligheterna till samverkan mellan idrottsgymnasierna och den vanliga landslagsverksamheten. Det framgår i Erikssons
rapport och är värt att notera.
När man ser de fina framgångarna inser man hur mycket kunnande och vilken
enorm erfarenhet som skulle kunna utnyttjas för en gemensam satsning av alla
som är verksamma inom området. Hela stödapparaten skulle kunna samverka.
IF/RIG och vanliga, SDF, SISU, DF, regionerna, RF, SOK, idrottsforskarna
inom olika specialområden.
Specialförbunden har ansvaret – OK – men vem skulle säga nej till en sådan
totalsatsning? Den skulle till exempel automatiskt dra med sig aktioner för
kombinationen elitidrott och högskolestudier. En verksamhet som vi ”drev”
1974 men som nu står kvar på ruta ett.
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Svensk idrott behöver något stort att samlas kring … Samverkan är det
viktigaste som finns – näst efter pengar. De har vi. Men var är samlingen?

Bengt Wallin föreläser om ”Idrott åt alla”.
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Anteckningar från Riksidrottens Vänners årsmöte,
torsdagen den 18 november 2010 på Bosön, Lidingö
Medlemssamlingen började med ett traditionsenligt mingel i cafeterian i Olympiahuset med start kl 17.30. Drygt trettio medlemmar samt gäster, diplommottagare, föreläsare och hedersledamöter hade mött upp denna torsdagskväll.
Totalt var vi 45 deltagare.
Mötet inleddes klockan 18.00 med att Riksidrottens Vänners ordförande
Kerstin Rosén hälsade alla varmt välkomna och hon vände sig särskilt till
Kerstin Ehnholm, Finland samt föreningens hedersmedlemmar Sven ”Plex”
Pettersson, Bertil Sjöstrand och Lennart Jonsson.

Kvällens program började med att Sune Hellströmer, Fotbollförbundets förre
generalsekreterare, berättade om nya Swedbank Arena som nu byggs och växer
upp i Solna. Swedbank Arena ska kunna ta emot en publik på upp till 60 000
åskådare beroende på typ av arrangemang. Swedbank Arena ska inte bara erbjuda idrottsarrangemang utan även större konserter med mera. Runt arenan ska
det byggas både hotell och bostäder. Sune Hellströmer avslutade med att berätta
att Swedbank Arena ska slå upp portarna under 2012.
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Kvällens andra begivenhet var Stipendieutdelning. Styrelsens stipendieansvarige Stig Hedlund tillsammans med ordförande Kerstin Rosén förrättade
utdelningen av årets stipendier. Fyra av de sex stipendiaterna var närvarande.
RV-stipendiet 2010
tilldelades Bengt Wallin, Stockholm. Bengt Wallin är en av våra mest kända
idrottsideologer och som under många år varit med i debatter om idrottens
förutsättningar. Bengt var initiativtagare till idrottsgymnasier och bildandet av
SISU. Bengt tackade för utmärkelsen och höll en betraktelse över idrottens goda
sidor och tangerade också vissa problem inom idrotten. Mottagaren av RVstipendiet får inte behålla det själv, men stipendiaten får besluta om till vilken
förening han vill skänka stipendiesumman. Stipendiesumman är på 25 000
kronor.
Sven Thofelts stipendium
tilldelades Göran Bylund, modern femkamp. Stipendiet ska tilldelas en person
som under många år varit verksam som idrottsledare och framgångsrikt främjar
ungdomsverksamhet i Sven Thofelts anda. Stipendiesumman är på 5 000 kronor.
Bo Eklund-stipendiet
tilldelades Anna Linner, som tyvärr inte kunde närvara. Stipendiet kommer att
överlämnas av ordförande Kerstin Rosén vid senare tillfälle. Stipendiet ska tilldelas en ”ideellt arbetande idrottsledare, som under avsevärd tid, och med framgång, ägnat sina krafter åt den fria idrottens utbredning och utveckling”.
Stipendiesumman är på 5 000 kronor.
Gösta Gärdins ungdomsledarstipendium
tilldelades Marika Rydell. Stipendiet ska tilldelas den som under lång tid och
med framgång bedrivit ungdomsverksamhet, och särskilt befrämjat förståelse för
rent spel och glädje inom idrotten. Stipendiesumman är på 5 000 kronor.
Olander-stipendierna
tilldelades Lydia Demetriades, badminton och Ricky Svensson, puckelpist.
Ricky kunde tyvärr inte närvara utan stipendiet kommer att överlämnas vid
senare tillfälle av Stig Hedlund. ”Stipendierna ska tilldelas svensk idrottsungdom, som är bra, ej enbart på idrottsbanan, utan också i skolan, arbetet och
omtyckt av kamratkretsen”. Stipendiesumman är på 10 000 kronor.
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Stipendieutdelningen avslutades med att den närvarande församlingen gav
stipendiaterna en varm applåd, varefter traditionsenlig fotografering avslutade
ceremonin.

Några av årets RV-stipendiater.
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Protokoll fört vid Riksidrottens Vänners 94:e årsmöte
torsdagen den 18 november 2010 på Bosön, Lidingö
§ 1. Öppnande och parentation
Ordförande Kerstin Rosén inledde öppnandet av årsmötet genom att påkalla
deltagarnas uppmärksamhet i anledning av att föreningen under verksamhetsåret
nåtts av meddelande om att nedan angivna RV-medlemmar lämnat kamratkretsen.
Sigrid Johansson
Hilding Gullström
Per Lindbo
Erik Svensson
Wilhelm Wennberg
Ulla Gadd Boberg
Harry Lindbäck
Olle Steij
Lars Olof Eklund

94 år
83 år
85 år
93 år
91 år
79 år
83 år
87 år
79 år

invald i RV
invald i RV
invald i RV
invald i RV
invald i RV
invald i RV
invald i RV
invald i RV
invald i RV

1985
1981
1974
1950
1989
1996
1988
1982
1985

För att hedra våra bortgångna kamrater anbefallde ordförande en tyst minut.
Ordförande hälsade därefter de närvarande välkomna till årsmötesförhandlingarna och vände sig särskilt till Kerstin Ehnholm, ordförande i vår systerorganisation i Finland samt till RV:s hedersledamöter Sven ”Plex” Pettersson,
Bertil Sjöstrand samt Lennart Jonsson. Årsmötet förklarades därmed öppnat.
§ 2. Årsmötets behöriga utlysande
Ordförande informerade att kallelse till årsmötet och aktuella årsmöteshandlingar delgivits föreningens medlemmar via Höstbulletinen 2010 i början av
vecka 43.
Årsmötet beslöt
att årsmötet var utlyst i behörig tid.
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§ 3 Nya medlemmar hälsas välkomna
Torsten Friberg informerade om styrelsens beslut, att invälja följande
medlemmar i RV:
Erik Strand
Christina Liffner
Sune Hellströmer
Hans Hellquist
Lars Allert
Åke Jönsson
Bo Gustafsson
Jan Wigren
Karin Karlsson
Lars-Magnus Engström
Karin Redelius Carlberg
Bertil Olsson
Margaretha Marvick
Sten Eriksson
Göran Bylund

Riksidrottsförbundet
Friidrott
Fotboll
Riksidrottsförbundet
Riksidrottsförbundet
Skidor
Cykel
Handboll
SISU Idrottsutbildarna
Lärarhögskolan/Gymnastik
GIH/Bandy
Sportskytte
Riksidrottsförbundet
Göteborgs universitet
Femkamp

Årsmötet hälsade, med en applåd, sina nya medlemmar välkomna till
föreningen.

§ 4 Val av ordförande för mötet
Valberedningen föreslog Pia Zätterström till ordförande för årsmötet.
Årsmötet beslöt
att välja Pia Zätterström till ordförande för årsmötet 2010.

§ 5 Val av sekreterare för mötet
Valberedningen föreslog Torsten Friberg till sekreterare för årsmötet
Årsmötet beslöt
att välja Torsten Friberg till sekreterare för årsmötet 2010.
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§ 6 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet
Valberedningen föreslog att välja Thure Petersson, Tyresö, och Björn Persson,
Järfälla, till justerare.
Årsmötet beslöt
att välja Thure Petersson och Björn Persson till justerare.

§ 7 Verksamhetsberättelse för 2009–2010
Styrelsens sekreterare Torsten Friberg föredrog verksamhetsberättelsen för
2009–2010. Verksamhetsberättelsen var publicerad i Höstbulletinen . Årsmötet
önskade ingen ytterligare genomgång än den som gjordes av sekreteraren.
Årsmötet beslöt
att godkänna förelagd verksamhetsberättelse för 2009–2010.

§ 8 Ekonomisk redogörelse för 2009–2010
Skattmästare Annika Sylvén redovisade föreningens resultat och balansräkning
vilken varit publicerad i Höstbulletinen. Årets bokslut visar ett överskott på
9 074 kronor. Annika Sylvén redovisade även föreningens övriga tillgångar i
form av aktier och värdepapper vilka uppgår till drygt 5,4 miljoner.
Årsmötet beslöt
att godkänna föreningens resultat och balansräkning för 2009–2010.

§ 9 Revisorernas berättelse
I revisorernas frånvaro föredrogs revisionsberättelsen av skattmästaren.
Revisorernas berättelse innehåller inga påpekanden eller anmärkningar och
revisorerna föreslår att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.

22

§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslöt
att med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2009–2010.

§ 11 Styrelsens presentation av verksamhetsplan för 2010–2011
Föreningens ordförande Kerstin Rosén presenterade verksamhetsplanen för
2010–2011. Den tilltänkta verksamhetsplanen har publicerats i Höstbulletinen
vilket har givit medlemmarna tillfälle att ta del av densamma. Årsmötet önskade
inga ytterligare diskussioner utöver ordförandes föredragningar.
Årsmötet beslöt
att notera den av ordförande Kerstin Rosén presenterade verksamhetsplanen för
2010–2011.

§ 12 Behandling av styrelsens förslag (publicerat i Höstbulletinen)
a. Förslag till ändring av stadgarna
Ordförande Kerstin Rosén presenterade styrelsens förslag till förändringar av
§ 1, § 3, § 5, § 7 samt § 8.
§ 1. Sista bisatsen i nuvarande § 1 utgår.
§ 3. Ny lydelse enligt följande:
Årsavgiften för kommande verksamhetsår fastställes av årsmötet. Medlem, som
ej erlagt årsavgift under två i följd kommande verksamhetsår, kan efter beslut av
styrelsen, mista sitt medlemskap i föreningen.
§ 5. Ordet verksamhetsår införs i § 5.
§ 7. Löpande arbetsår i nuvarande stadgar byts ut mot innevarande
verksamhetsår.
§ 8. Ny punkt i dagordningen på årsmötet införes: Fastställande av avgifter för
kommande verksamhetsår.
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b. Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret 2011–2012
Ordförande Kerstin Rosén presenterade styrelsens förslag till medlemsavgift för
2010–2011 innebärande en höjning från nuvarande avgift på tio kronor till
hundra kronor. Nuvarande avgift har gällt sedan 1916.
Årsmötet beslöt
att enhälligt anta förslaget till förändringar av stadgarnas paragrafer1, 3, 5, 7
samt 8 såsom framgår enligt ovan samt
att fastställa medlemsavgiften för kommande verksamhetsår (2011–2012) till
etthundra (100) kronor.

§ 13 val av styrelse
Valberedningens ordförande Bengt Sevelius presenterade förslag till ny styrelse:
Ordförande
Kerstin Rosén
omval
väljs på 1 år
Vice Ordförande
Anders Lundin
omval
väljs på 2 år
Skattmästare
Annika Sylvén
omval
väljs på 2 år
Stipendieansvarig
Stig Hedlund
omval
väljs på 2 år
Noteras att sekreterare Torsten Friberg samt klubbmästare Nils-Rune Nilsson är
valda till och med 2011.
Årsmötet beslöt
att välja Kerstin Rosén till ordförande på 1 år, Anders Lundin till vice
ordförande på 2 år, Annika Sylvén till skattmästare på 2 år och Stig Hedlund till
stipendieansvarig på 2 år.

§ 14 Val av revisor
Valberedningen föreslog omval av Jonas Grahn som ordinarie revisor med Rune
Lidholm som ersättare/suppleant.
Årsmötet beslöt
att välja Jonas Grahn till ordinarie revisor och Rune Lidholm till
revisorssuppleant båda på 1 år.
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§ 15 Val av valberedning
Årsmötet beslöt
att omvälja Bengt Sevelius, sammankallande, Annika Wahlberg och Bo
Hansson till valberedning på 1 år.

§ 16 Årsmötets avslutning
Mötesordförande Pia Zätterström tackade för att hon fått förtroendet att leda
årsmötesförhandlingarna och lämnade över klubban till föreningens omvalda
ordförande Kerstin Rosén. Kerstin tackad Pia och årsmötesdeltagarna och bjöd
därefter in till den traditionella middagen och förklarade årsmötet avslutat.
Vid protokollet

Mötesordförande

Torsten Friberg

Pia Zätterström

Protokolljusterare:
Thure Petersson

Björn Persson
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Nordisk träff på Bornholm 3–5 juni 2011
I flera tidigare nummer av Bulletinen har vi informerat om den nordiska ledarveteranträffen på Bornholm. Vi har nu fått information från våra danska vänner
om vilka aktiviteter som kommer att erbjudas och vilka priser som gäller.
Vi planerar (om vi blir tillräckligt många) att chartra en buss från Stockholm
mot Malmö, Köpenhamn, Ystad. Kanske tillsammans med våra vänner i
Finland. RV kommer att stå för resan för er som väljer detta alternativ. Resan
påbörjas torsdagen den 2 juni.
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Fredagen den 3 juni sker inkvartering. På eftermiddagen blir det båtutflykt till
Christians Ø samt egen tid. Kl. 17.00 är det mottagning hos Bornholms Regionkommun i Rådhussalen i Rönne och kvällen är fri.
Lördagen den 4 juni ägnas åt sightseeingtur med buss och ”fiskebuffet”. Ett
EM Seminarium kommer att hållas under temat: Hur kan de nordiska ländernas
idrottselit hålla kvar sin internationella nivå i den stadigt stigande globala
konkurrensen?” På kvällen blir det galamiddag med dans.
Söndagen den 5 juni påbörjar vi hemresa genom Sverige upp mot Stockholm.
Totala kostnader
Boende i dubbelrum kostar 2 500 kronor per person. Önskar du enkelrum kostar
det 3 300 kronor.
Anmälan: Senast den 3 mars till RV:s sekreterare Torsten Friberg, e-post
torsten.friberg@iogt.se eller adress Tjurgränd 28, 175 45 Järfälla.
Avgiften ska vara inbetald senast den 15 april till RV:s skattmästare Annika
Sylvén, på RV:s plusgirokonto 15 44 80-8. Glöm inte att ange namn och märk
inbetalningen ”Bornholm”.
Ni som anmäler er kommer att få ytterligare information om tid och plats i god
tid före avresan.
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Några tack, pålysningar och lite information
Först av allt ett tack till Sten Wapne för hans insatser som revisor i föreningen.
Sten lämnade sitt uppdrag vid årsmötet.

Tack till SISU Idrottsböcker som bidrog med ekonomiskt stöd för distribution
av Höstbulletinen 2010.

Har du missat att betala in innevarande verksamhetsårs (2010/11) medlemsavgift på 10 kronor, så får du här en ny chans. Du får gärna betala in en högre
summa. Som framgår av protokollets paragraf 12b (sid 24) beslöt årsmötet att
medlemsavgiften för nästa verksamhetsår, 2011/12, ska vara 100 kronor. Det
nya verksamhetsåret påbörjas som bekant den 1 juli 2011.
Medlemsavgiften betalas in på RV:s plusgirokonto 15 44 80-8. Kom ihåg att
ange namn på inbetalningen och om den gäller för verksamhetsåret 2010/11
eller 2011/12 eller båda.

Hoppas att ni har lagt märke till att vi både i Höstbulletinen 2010 och i
Nyårsbulletinen har fått intressanta artiklar från medlemmar. Vi önskar fler
liknande initiativ. Har du något du vill delge oss medlemmar så fatta pennan
eller sätt dig vid datorn och skriv, så kan vi publicera detta i något av kommande
nummer av Bulletinen.
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RV-medlemmar bidrar …!
Visst, som RV-medlem bidrar du med din årliga medlemsavgift. Den var ju
föremål för diskussion på årsmötet och resulterade också i en förändring som
förhoppningsvis innebär att RV:s kassa blir något mer förstärkt. Mer om det på
annan plats i Nyårsbulletinen.
I RV-styrelsen tror vi att vår medlemstidning är ett viktigt ”kitt” för att hålla
ihop vår förening. Vi tror också att bulletinerna, utöver sedvanligt material, ska
innehålla artiklar och notiser av skiftande slag och av stort intresse för RV:s
medlemmar.
I Höstbulletinen fick Lars Allert (ny RV-medlem 2010) stort utrymme för att
berätta om ”idrott för äldre”. Lars är handläggare på Riksidrottsförbundet och
håller i de frågorna där.
I denna nyårsbulletin beskriver Bengt Wallin (2010 års RV-stipendiat) hur
väsentliga delar av riksidrottens utbildningsverksamhet har vuxit fram. En
utveckling som flertalet av oss varit med om att uppleva.
Erik Strand, RF:s generalsekreterare och ny RV-medlem 2010, belyser lite av
framtidens utmaningar för Riksidrottsförbundet.
Vi vill nu gärna fortsätta på den inslagna vägen och presentera läsvärt
material med utgångspunkter i såväl idrottshistoria som nutid och framtid. För
att lyckas med den ambitionen behöver vi hjälp av RV:s erfarna och merittyngda
medlemskrets. Vi vet att många av er har mycket att berätta. Några har kanske
tankar och funderingar om utvecklingen av dagens idrottsrörelse. Internationella
utblickar och gräsrotsbaserade inlägg – allt kan bli intressant läsning i RVbulletinerna.
Därför efterlyser vi nu
bidrag till kommande
nummer. Skriv direkt
eller kontakta någon av
oss i RV-styrelsen och
berätta om dina tankar.
Om du inte vill skriva
själv kan vi kanske hjälpa
till att hitta någon som
gör det jobbet. Ibland kan
en intervju vara lösningen
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på skrivkramp.! Ett sätt att bidra kan vara att bara skicka över en idé till oss på
något som vi borde ta upp eller skriva om.
Om många bidrar kan vi säkert få fram RV-bulletiner som man riktigt längtar
efter att få i brevlådan.
Kom du på något intressant när du
läste de här raderna? Vänta inte med
att skicka iväg tipset – gör det nu!
Vi är bidragsberoende!
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Födelsedagar 1 januari–30 juni 2011
60 år
Pettersson
Söderberg
Santoft
Tovland
Pallin

Lennarth
Tomas
Mikael
Carina
Christer

UPPSALA
SKARPNÄCK
STOCKHOLM
STOCKHOLM
FARSTA

Födelsedatum
1951 02 01
1951 02 11
1951 02 18
1951 02 26
1951 05 04

70 år
Winberg
Stenhammar
Larsby

Göte
Olof
Sölve

ÅKERSBERGA
VÄRMDÖ
TYRESÖ

1941 01 08
1941 05 02
1941 06 26

75 år
Wapne
Rundberg
Andersson
Hedlund
Wickström
Lönnkvist

Sten
Carl Johan
Kjell-Åke
Stig
Lars
Ulf

ESKILSTUNA
NACKA
KARLSTAD
ÖSTHAMMAR
HOFORS
TYRESÖ

1936 01 23
1936 02 17
1936 02 25
1936 03 28
1936 05 07
1936 06 26

80 år
Jansson
Fransson
Ljungqvist
Åberg
Fahlén
Jängnemyr
Ingevik

Karl Gustaf
Alice
Arne
Karl-Gunnar
Karl-Ivar
Olof
Ingemar

STOCKHOLM
SKARPNÄCK
ENEBYBERG
MÖLNDAL
UPPSALA
ÖREBRO
STOCKHOLM

1931 03 22
1931 04 07
1931 04 23
1931 05 14
1931 05 21
1931 05 26
1931 06 26

85år
Zetterlund
Hoff
Lundgren
Nordén
Sjöberg
Fälldin
Owetz
Jansson
Wallenberg
Gullström

Sven
Lars
Carl-Eric
Rune
Bertil
Torbjörn
Åke
Lennart
Peter
Hilding

DANDERYD
STOCKHOLM
ROSERSBERG
JÖNKÖPING
SOLNA
RAMVIK
MÄRSTA
VÄSTERÅS
VÄRMDÖ
UPPSALA

1926 03 21
1926 03 24
1926 04 10
1926 04 21
1926 04 23
1926 04 24
1926 05 06
1926 05 29
1926 05 29
1926 06 06

90 år
Sjöqvist

Bror

STOCKARYD

1921 05 30

95 år
Egnell

Claes

FALUN

1916 01 29

Födelsedagar RV
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