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AGENDA

 Medlemsansökan Svensk Friidrott.

 Återstartsstöd: Nystart

 Försäkringsvillkor

 Att logga in och söka stöd i IdrottOnline

 Aktuellt läge med webbsidan.

 Riktlinjer för distriktsförbunden.

 Övriga punkter vi arbetar med



MEDLEMSANSÖKAN SVENSK FRIIDROTT

 Ingen medlemsavgift till SGVF under 2023.

 Alla föreningar måste själva söka medlemskap hos Svenska Friidrottsförbundet.

 Medlem i Svensk Friidrott https://www.friidrott.se/forening/MedlemiSvenskFriidrott/

 Ansök om medlemskap https://www.rf.se/bidragochstod/bildaidrottsforening/ansokanommedlemskapisf/

 Föreningarna måste ha ett årsmötesbeslut på att söka medlemskap hos SFIF om samgåendet äger rum.

 Medlemsavgiften är densamma oavsett när på året man blir medlem.

Vi kommer självklart vara behjälpliga i denna process om det önskas!

https://www.friidrott.se/forening/MedlemiSvenskFriidrott/
https://www.rf.se/bidragochstod/bildaidrottsforening/ansokanommedlemskapisf/


ÅTERSTARTSSTÖD: PLANERING & NYSTART  

 Planeringsstöd (december – mars)

 Föreningsutveckling

 Verksamhetsplan

 Planeringsmöte

 Hemsida

 Admin och andra utgifter

 Nystartsstöd (april – september)

 Föreningsutveckling

 Verksamhetsplan

 Medlemsavgift

 Försäkring

 Admin och andra utgifter

Vi vill hjälpa alla föreningar att få en bra start med stöd i både planering och utveckling av 

verksamheten vid ett samgående. Tanken med stödet är att det ska täcka delar av 

verksamhetens extra kostnader i samband med samgåendet. 

Stödet kommer gå att söka i två delar:



FÖRSÄKRINGSVILLKOR

 SFIF erbjuder sina föreningar RF Föreningsförsäkring Bas

 Olycksfallsförsäkring för ideella tränare, ideella ledare och ideella funktionärer.

 Olycksfallsförsäkring föreningsmedlemmar upp till 16 års ålder.

 Ansvarsförsäkring, Rättsskyddsförsäkring, Förmögenhetsbrott och patientansvarsförsäkring.

 Tilläggsförsäkring: Friidrottens olycksfallsförsäkring

 Olycksfallsförsäkring för medlemmar över 16 år.

 37 kr per person och försäkringsperiod (1 maj - 30 april)

 Mer information: www.friidrott.se/forening/forsakringar

http://www.friidrott.se/forening/forsakringar


HUR MAN SÖKER BIDRAG I IDROTTONLINE

 Fredja ID behövs för att logga in på IdrottOnline.

 Instruktionsvideo: https://frejaeid.com/skaffa-freja-eid/#single/0

 Sök bidrag via IdrottOnline

 Logga in: https://idrottonline.se/

 Klicka på Idrottsmedel

 Klicka på Ansökningar

 Klicka på Skapa ansökan

 Leta upp bidraget

 Fyll i ansökningsformuläret

 Instruktionstext: https://support.idrottonline.se/support/solutions/articles/11000035792-skapa-och-skicka-in-ans%C3%B6kan

https://frejaeid.com/skaffa-freja-eid/#single/0
https://idrottonline.se/
https://support.idrottonline.se/support/solutions/articles/11000035792-skapa-och-skicka-in-ans%C3%B6kan


SGVF:S HEMSIDA

 Från och med 1 januari kommer allt på dagens hemsida försvinna.

 Vi skapar en helt ny sida tillsammans med Friidrottsförbundet.

 Tids- och kostnadseffektivt.

 Samma adress som tidigare (tills vidare)

 Nya sidan publiceras i december

 Efter det officiella samgåendet implementerar vi sidan in på 

friidrottsförbundets sida.





RIKTLINJER FÖR DISTRIKTSFÖRBUNDEN

 Specialdistriktsförbunden (SDF) behöver ha årsmöte innan SGVF:s den 18 mars 2023.

 SDF tar beslut om likvidering av distriktet och hur man vill göra med sitt kapital. 

 I beslutet om likvidering ska det framgå att beslutet endast gäller om SGVF vid sitt kommande förbundsmöte tar motsvarande beslut.

 Vid SDF årsmöte behandlas alla frågor som vanligt som berör 2022.

 Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, ansvarsfrihet osv.

 Ingen ny styrelse väljs utan förslagsvis väljs tre personer som ska ansvara för likvideringen av SDF.

 Två revisorer väljs som ska godkänna likvideringen.

 Likvideringen går till så att valda personer betalar ev. kvarvarande skulder och kostnader som uppstår. Man överför alla sina medel 

enligt beslut och avslutar alla konton.

 Det som händer mellan årsskiftet och samgåendet:

 Denna verksamhet behandlas som på ett årsmöte med en enkel verksamhetsberättelse och en enkel kassaberättelse.

 Något nytt årsmöte behövs inte utan när revisorerna godkänt likvideringen är saken klar. 



RIKTLINJER FÖR DISTRIKTSFÖRBUNDEN

 Full öppenhet ska råda under likvideringen: 

 Medlemmar har rätt att ha insyn, ställa frågor och även att ifrågasätta likvideringens riktighet. 

 Distriktens stadgar gäller tills likvideringen är godkänd och genomförd. 

 Skulle någon förening ha synpunkter kan man enligt stadgarna kalla till ett extra årsmöte och då där reda ut 

problemen.

 Distrikten kan ta kontakt med det nya distriktet hos SFIF. 

 Prata om och hitta lösningar på hur man praktiskt genomför samgåendet.

 Ni sitter på kunskap om gång och vandring som de inte besitter idag.

 Ni kan höra av er till oss för att få hjälp med att skapa kontakt med distriktet.

 Gäller även om ni vill anmäla intresse för att fortsätta ert engagemang i det framtida SDF.



SVENSK FRIIDROTTS SPECIALDISTRIKTSFÖRBUND

https://www.friidrott.se/Distrikt/

https://www.friidrott.se/Distrikt/


ÖVRIGA PUNKTER VI ARBETAR MED

 Skapa och utveckla utbildningar för aktiva och domare

 Regeltexter

 Gång på friidrotts-SM

 Utveckla vandringen

 Och så vidare...



FRÅGOR?


