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Ansökningar om medlemskap i RF (14.1–14.9)
I 10 kap 1 § RF:s stadgar anges att RF-stämman beslutar om förbunds medlemskap i RF. Ansökan ska göras hos RS senast den 1 januari det år stämman hålls (dvs varje udda år).

Villkor för medlemskap
Vid prövning av förbunds medlemskap gäller enligt 10 kap 2 § RF:s stadgar följande (kommentarerna är inte stadgetext):
1. Förbundet ska bedriva/administrera idrott.
Endast förbund som bedriver idrott kan anslutas till RF som medlemsförbund (SF). Enligt
"Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund" (1 kap RF:s stadgar) är idrott "fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera”.
2. Förbundet ska vara en ideell förening.
En grundläggande förutsättning för medlemskap i RF är att sökande förbund är en i juridisk
mening ideell förening.
3. Förbundets verksamhet ska stå i samklang med av RF-stämman beslutad verksamhetsidé, vision och värdegrund enligt 1 kap.
Detta villkor är allmänt uttryckt, och kan därför användas vid en mer eller mindre subjektiv
bedömning av medlemssökande förbund.
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4. Förbundet får inte bedriva/administrera idrottslig verksamhet som är nära besläktad
med verksamhet inom till RF redan anslutet SF.
Avsikten med detta villkor är dels att motivera att befintliga SF inte splittras i flera förbund,
och dels att påverka förbund med besläktade idrotter att gå samman i ett förbund.
5. Förbundet ska ha minst 25 medlemsföreningar med minst 1 500 medlemmar.
De föreslagna talen i detta villkor ska inte ses som gränser, som om de passeras därmed berättigar förbund medlemskap. Talen utgör en tumregel, och ska ses som en del av den helhetsbedömning som måste göras av medlemssökande förbund.
Särskilda skäl
Om det finns särskilda skäl kan, efter förslag av RS, beslut om medlemskap tas med avvikelse
från villkoren i 4 och 5 punkterna. (se nedan).

----------------------------------------------------------------------Underlag för bedömning:
De reviderade reglerna om villkor för medlemskap i RF antogs av RF-stämman i Uppsala
2011. Förslaget byggde på en gjord utredning och inkomna remissvar. I motiven till RS förslag angavs bland annat följande:
” Riksidrottsstyrelsen delar utredningens grundsyn att RF måste öppna dörrarna för flera, och att
varje åtgärd av de egna medlemsförbunden som sluter organisation mot omvärlden, är ett steg
närmare ett ingripande från staten. Trots allt finns ett gemensamt ansvar hos samtliga SF för de
statsmedel RF erhåller för den idrottsliga verksamheten, och den senare kan inte exklusivt vara
ämnad enbart för befintliga idrotter inom RF. RS menar dock att det inte går att med några
skrivna paragrafer i RF:s stadgar klara ut vilka nya fleridrottsförbund, vid sidan av de fem befintliga, som ska kunna tas upp i RF som medlemmar, och inte heller om de nya förbunden ska
anslutas direkt till RF eller via ett befintligt SF. Sannolikt får detta bli en prövning från fall till
fall, varför RS föreslår ett tillägg till villkorspunkterna i 10 Kap. 2 § (sista stycket) som möjliggör för RF-stämman att när särskilda skäl föreligger pröva en organisations medlemskap i RF
för det fall att avsteg ska göras från punkt 4, som därmed inte föreslås förändrad utifrån sin nuvarande lydelse”

RF-stämman 2011 beslutade också ställa sig bakom principen att idrottsförbund som är bildade utifrån att driva idrott med grund i etnicitet eller religion inte ska ges medlemskap inom
RF.
På följande sidor föreligger en sammanställning av fakta rörande medlemssökande förbund
(ofta är citat hämtade direkt ur ansökningshandlingarna). RS:s utlåtande och förslag till RFstämman föregår varje sammanställning.
Förbundens egna ansökningshandlingar (dock ej alla bilagorna till dessa) finns separat på
RIM-sidan www.svenskidrott.se/RIM .
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14.1 Svenska Bridgeförbundet
Riksidrottsstyrelsens utlåtande:
Med hänvisning till RS förslag om översyn av kriterier, villkor och anslutningsformer
till RF under punkt 13.21 anser styrelsen att samtliga medlemsansökningar bör återremitteras. Vid RIM 2019 kan medlemssökande förbunds ansökningar prövas i enlighet
med reviderade villkor och kriterier.
RS föreslår
att Svenska Bridgeförbundets ansökan om medlemskap återremitteras för beredning
utifrån nya förutsättningar, och att prövningen vid RIM 2019 får ske utifrån
dessa.

Tidigare ansökan
Svenska Bridgeförbundet (SBF) har tidigare ansökt om medlemskap i RF vid 1997,
1999, 2001, 2013 och 2015 års RF-stämmor, vilka samtliga avslog ansökan med motivering att förbundet bedriver/administrerar en verksamhet som inte kan betraktas
som idrott. Vid RF-stämman 1999 beslöts, i anslutning till behandlingen av medlemsansökan från SBF, att uppdra åt RS att utreda om och hur definitionen av begreppet
idrott i RF:s stadgar kan moderniseras.
RS behandlade inför 2001 års RF-stämma förutsättningarna för om och hur definitionen av begreppet idrott i RF:s stadgar skulle kunna moderniseras och fann därvid att
det inte fanns någon anledning att ändra definitionen.
Ändamål
SBF, som är en ideell förening, har enligt sina stadgar till ändamål att fungera som en
riksorganisation för anslutna distriktsförbund och föreningar samt att i bridgefrågor
råda och bistå dessa; att verka för förståelse och intresse för bridgespelet och att genom information och kursverksamhet bidraga till dess utveckling; att i anslutning härtill stödja och utveckla ungdomsverksamhet; att ta fram tävlings lagar och tävlingsbestämmelser samt att svara för att dessa i tillämpliga delar överensstämmer med sina
internationella motsvarigheter; att arrangera tävlingar om svenska mästerskap och
andra tävlingar på riksplanet; att svara för den svenska internationella bridgerepresentationen och att samarbeta med bridgeorganisationer i andra länder samt att bedriva
annan för förbundets intressen främjande verksamhet.
Bildat
SBF bildades enligt förbundets ansökan 1933, men redan år 1919 förekom bridgetävlingar i Sverige, men då mest på privat initiativ.
Internationellt
SBF är anslutet till Världsbridgeförbundet (WBF) som har 1 miljon medlemmar från
ca 100 länder fördelade på åtta zoner. Zon 1, Europa (EBL), är störst med ca 30 länder. Angående andra länders bridgeförbunds medlemskap i sina respektive idrottsorganisationer hänvisas till bilaga 3 i medlemsansökan.
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1994 - blir bridgen antagen som ”international organisation” i International Olympic
Committée (IOC). 1998 - inviger Samaranch den första IOC Grand Prix tävlingen
med att förklara att bridge är en sport och 1999 - blir bridgen fullvärdig medlem i
IOC.
Organisation
SBF är organiserat i 21 distriktsförbund (dfb) bestående av lokala bridgeföreningar.
Bridgeföreningarna vinner anslutning genom intresseansökning riktad till respektive
dfb. Medlem i SBF är varje fysisk person som vunnit inträde i till dfb ansluten lokalförening, och som erlagt stadgade avgifter.
SBF leds av en styrelse som årligen väljs av förbundets högsta beslutande organ,
Riksstämman. Stämman består av ombud valda på dfb:s årsmöten. Styrelsen består av
ordföranden och minst sex och högst nio övriga ledamöter samt två icke personliga
suppleanter.
Förbundet har sitt kansli i Örebro (hyr lokaler av Örebro läns Idrottsförbund).
Omfattning
SBF har 21 distriktsförbund och ca 550 klubbar. Antalet medlemmar var vid årets slut
27 463 varav 4 051 var introduktionsmedlemmar och 295 juniorer.
Ekonomi
SBF omsätter ca 11 MSEK/år. Medlems- och tävlingsavgifter är de största inkomstkällorna. SBF:s största utgiftsposter är kansli, medlemstidning, landslagsverksamheten och BIT-projektet (Bridge-IT).
Tävlingsverksamhet
Bridgeförbundet har i dagsläget ungefär 28 000 registrerade tävlingsspelare och arrangerar varje år ett av Sveriges största arrangemang med den Svenska Bridgefestivalen
som nytt rekord i antal deltagare 2015 med 8 359 par. Säsongen 2015-2016 var Sveriges mest framgångsrika säsong någonsin. Silver för det öppna laget och veteranerna i
både VM och EM i kombination med att damerna kvalat in till nästa års VM är lysande resultat. Sedan 2010 har Sverige vunnit 12 guld, 11 silver och 9 brons i de EM,
VM och OS tävlingar som har spelats. En av de historiskt största segrarna var då man
vann den prestigefyllda bridgetävlingen i Lille september 2012 som ingår i World
Mind Games och arrangeras av IMSA (en paraplyorganisation för tankesportförbunden i Världen) som är medlemmar av GAISF (Sport Accord). Säsongen har också varit ett pärlband av framgångar för juniortruppen med bl.a. två silver och ett brons i
JEM.
Övrigt
SBF har tidigare ansökt om medlemskap i RF, ansökan har då främst avslagits av skälet att man anser att idrott ska vara en fysisk aktivitet. I många länder världen över var
detta tidigare mer eller mindre praxis, men under de senaste åren anser man hjärnan
vara minst lika viktig som andra muskler i kroppen och den måste hållas vid god vigör. Detta har medfört att ett 60-tal länder världen över nu är fullvärdiga medlemmar
av sina respektive olympiska kommittéer eller motsvarigheter till RF.
SBF anför avslutningsvis i sin ansökan: ”Det torde utan allt tvivel förhålla sig så att
bridgen, en mental tävlingssport med höga krav på etik, är ett utmärkt komplement till
den fysiska idrotten. Mot bakgrund av ovanstående ansöker Svenska Bridgeförbundet
igen om fullvärdigt medlemskap i RF.”
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14.2 Svenska Cheerleadingförbundet
Riksidrottsstyrelsens utlåtande:
Med hänvisning till RS förslag om översyn av kriterier, villkor och anslutningsformer
till RF under punkt 13.21 anser styrelsen att samtliga medlemsansökningar bör återremitteras. Vid RIM 2019 kan medlemssökande förbunds ansökningar prövas i enlighet
med reviderade villkor och kriterier.
RS föreslår
att Svenska Cheerleadingförbundets ansökan om medlemskap återremitteras för beredning utifrån nya förutsättningar, och att prövningen vid RIM 2019 får ske utifrån dessa.

Tidigare ansökan
Svenska Cheerleadingförbundet (SCF) har tidigare ansökt om medlemskap i RF vid
2015 års RF-stämma.
RF-stämman avslog SCF:s medlemsansökan med motivering att förbundet bedriver
en verksamhet som får anses vara nära besläktad med verksamhet som bedrivs inom
Svenska Gymnastikförbundet. RS uppfattning var att det bör, som RS uttryckt vid ett
flertal tidigare RF-stämmor, finnas en strävan att så långt möjligt minimera de administrativa kostnaderna inom idrottsrörelsen. Därtill krävs en hel del av ett förbund för
att kunna fullgöra sin roll som medlemsförbund inom RF. Ett sätt att göra detta är att
samordna närliggande verksamheter inom ett och samma förbund. Ytterligare medlemsförbund i RF medför inte alltid att den totala idrottsliga verksamheten ökar, men
däremot att de administrativa kostnaderna ökar.
RS uttalade att SCF hade ett etablerat samarbete genom avtal med Svenska Gymnastikförbundet. Ett samarbetsavtal, godkänt av RS, som innebär att SCF:s föreningar har
rätt att ansöka om LOK-stöd, har möjlighet att på samma villkor som övriga RFanslutna föreningar nyttja idrottens verksamhetssystem, liksom studieförbundets möjligheter m.m. Därtill kan i överenskommelse med gymnastikförbundet erhållas administrativt stöd och en del av statsanslaget.
RS uppfattning var att det pågående samarbetet ligger i linje med RS ovan redovisade
uppfattning och att det därför ska stödjas och utvecklas. Inte heller föreföll Svenska
Gymnastikförbundet vara av en annan uppfattning.
Ändamål
SCF, i dess stadgar benämnt förbundet, har till uppgift att främja och administrera
cheerleadingidrotten i Sverige på sådant sätt att den står i överensstämmelse med idrottens mål och inriktning enligt 1 kap RF:s stadgar samt att företräda denna idrott i
utlandet. Förbundet vill verka för att så många som möjligt bereds möjlighet att delta
aktivt inom cheerleadingidrotten.
Bildat
Cheerleading kom till Sverige i mitten på 80-talet och 1989 arrangerades Sveriges
första nationella mästerskap i cheerleading. SCF bildades den 11 juni 1995 och är associerat under Svenska Gymnastikförbundet. Innan dess bedrevs cheerleading i
RF-stämman och SISU-stämman i Karlstad 19-21 maj 2017
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Svenska Amerikansk fotbollförbundets verksamhet. Den 18 september 2011 bytte
Svenska Cheerleaderförbundet namn till Svenska Cheerleadingförbundet.
Internationellt
Cheerleading är en växande sport som utövas över hela världen. Sporten organiseras
av International Cheer Union, ett internationellt förbund som verkar för global samverkan.
SCF har fullvärdigt medlemskap i International Cheer Union, som består av 103 medlemsländer (nationella förbund) där 3,5 miljoner utövare är organiserade. På europisk
nivå organiseras sporten av European Cheer Union. European Cheer Union är ett ideellt europeiskt förbund som främjar och reglerar cheerleading i Europa. European
Cheer Union består i dagsläget av 32 nationella förbund, varav SCF är ett.
SCF har ett samarbete med det finska, norska och danska förbunden som organiserar
cheerleading. Av de övriga nordiska länderna är verksamheten i Finland organiserad
som ett eget specialidrottsförbund. I Danmark är verksamheten organiserad tillsammans med amerikansk fotboll i dagsläget och i Norge tillhör idrotten ett samlingsförbund för amerikanska sporter.
Organisation
Förbundet består av lokala medlemsföreningar, som i sin tur består av enskilda medlemmar. Förbundet är organiserat i enlighet med RF:s stadgar och riktlinjer. De distriktsindelningar som finns gäller endast tävlingsverksamheten, i dagsläget finns inga
distriktsstyrelser. Förutom förbundsstyrelsen finns ett antal kommittéer och arbetsgrupper inom förbundet.
Omfattning
Förbundet har 50 medlemsföreningar från Kalix i norr till Malmö i söder. I dessa föreningar finns sammanlagt ca 5 500 licensierade utövare.
Ekonomi
Enligt förbundets årsredovisning för 2015–16 är omsättningen ca 2 MSEK. Årsavgifter och licensavgifter är de stora intäktsposterna tillsammans med bidrag från Svenska
Gymnastikförbundet. Förseningskostnader/verksamhetskostnader, övriga externa
kostnader och personalkostnader är de största enskilda redovisade kostnaderna.
Tävlingsverksamhet
Cheerleading är en lagidrott som genomsyras av sammanhållning, tillit och ömsesidig
respekt, och karakteriseras av lagets kontakt med publiken. Ett tävlingsprogram ska
sträva efter att vara spektakulärt, och det ska engagera och vinna publikens intresse.
Momentet Cheer, där laget använder sig av exempelvis skyltar och hejaramsor för att
leda publiken, är centralt och unikt för sporten. Andra kännetecknande beståndsdelar
är pyramider, stunts och akrobatik samt effektfull koreografi och ett för sporten typiskt rörelsemönster.
Cheerleading är en bedömningssport där lagets gemensamma prestation poängsätts
baserat på objektiva kriterier för respektive moment och tävlingsklass. Det som bedöms är bland annat svårighet och tekniskt utförande, synkronisering inom laget, programmets koreografi, samt utstrålning och lagets förmåga att leda publiken och förmedla energi.
RF-stämman och SISU-stämman i Karlstad 19-21 maj 2017

6

14.1 – 14.10 Medlemsansökningar

Tävlingen är uppdelad i klasser. Level 1-6 enligt internationell standard samt cheerdans och stunt och tre åldersdivisioner – miniorer, juniorer och seniorer. Sedan 1989
har det hållits nationella mästerskap i Sverige. SCF arrangerar varje år fyra distriktsmästerskap, SM och JSM med stöd i Svenska Gymnastikförbundets sanktion. SCF
har anordnat EM i Sverige tre gånger, senast 2009 i Nyköping.
Övrigt
Det finns dessutom ett avtal mellan bl.a. det internationella gymnastikförbundet samt
International Cheer Union som reglerar vad som skiljer gymnastik och cheerleading
åt. Den 6 december fick International Cheer Union provisoriskt erkännande från den
Internationella Olympiska Kommittén. SCF ser detta beslut som ett starkt argument
för att SCF nu ska kunna erkännas som ett förbund direkt under RF.
Samarbetet med Svenska Gymnastikförbundet har inte enligt SCF fungerat tillfredställande. Frågan om sportens framtid inom Svenska Gymnastikförbundet har varit
uppe till diskussion i samband med att en medlemsförening motionerade till gymnastikförbundets årsmöte 2014 om att uppta cheerleading som en disciplin inom gymnastiken. Det framkom då tydligt från både SCF:s och gymnastikförbundets medlemsföreningar att en sådan utveckling inte är önskvärd. Det finns utrymme att samarbeta
på vissa punkter men förbunden ska verka var för sig.
Svensk cheerleading utvecklas i snabb takt och växer både vad gäller antal utövare
och föreningar och med det växer också utmaningarna. Ett fullvärdigt medlemskap i
RF gör att förbundet står mycket starkare i att möta cheerleadingföreningarnas fortsatta utveckling. I RF:s stadgar listas fem villkor som ska vara uppfyllda för att erhålla medlemskap och förbundet anser att det dessa krav.
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14.3 Svenska E-sportförbundet
Riksidrottsstyrelsens utlåtande:
Med hänvisning till RS förslag om översyn av kriterier, villkor och anslutningsformer
till RF under punkt 13.21 anser styrelsen att samtliga medlemsansökningar bör återremitteras. Vid RIM 2019 kan medlemssökande förbunds ansökningar prövas i enlighet
med reviderade villkor och kriterier.
RS föreslår
att Svenska E-sportsförbundets ansökan om medlemskap återremitteras för beredning utifrån nya förutsättningar, och att prövningen vid RIM 2019 får ske utifrån
dessa.

Tidigare ansökan
Svenska E-sportförbundet (SESF) har inte tidigare ansökt om medlemskap i RF.
Ändamål
SESF har enligt förbundets stadgar till uppgift att främja och administrera e-sport
(elektronisk sport) i Sverige på ett sådant sätt att den står i överensstämmelse med idrottens mål och inriktning enligt 1 kap. RF:s stadgar. SESF ska vara en sammanslutning av de ideella föreningar i vilkas verksamhet ingår att bedriva e-sport i tävlingsoch/eller motionsform. SESF ska i samverkan med de anslutna föreningarna arbeta
för att öka insikten om att e-sport är en idrott. SESF ska företräda e-sporten i utlandet.
Bildat
SESF bildades enligt förbundets ansökan formellt 2016 men e-sporten har varit organiserad i föreningen innan dess, främst inom ramen för Sverok. Eftersom förbundet
bildades i år finns inga tidigare verksamhets- eller förvaltningsberättelser
Internationellt
Sverige är genom Svenska e-sportföreningen en av 46 medlemsnationer i det internationella E-sportförbundet som samlar världens e-sportorganisationer.
Idag tränar, tävlar och tittar människor på e-sport över hela världen. Spelet League of
Legends har 27 miljoner spelare som spelar och har roligt varje dag. VM 2016 lockade 49 miljoner unika tittare. Sverige anses vara en av de ledande e-sportnationerna i
världen, både gällande organisering och prestationer. I Sverige finns flera förbund
som organiserar hobbyutövande av e-sport, stora respekterade turneringar i världsklass och många av e-sportens profiler är svenska. Den sydkoreanska e-sportrörelsen
är ett fenomen i nivå med nationalidrott, där finns en stadion enbart för e-sport. I USA
har det sedan 2013 varit möjligt för e-sportare att ansöka om ett särskilt visum för idrottsutövare som gör det möjligt för e-sportare att flytta till USA och leva där på
samma villkor som andra idrottare. I Storbritannien erhåller Internationella eGameskommittén som är organiserat under den olympiska kommittén stöd från staten och
flera traditionella idrottsorganisationer såsom Manchester United, Paris Saint-German
och Philadelphia 76´ers organiserar numera e-sport.
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I Finland har det finska E-sportförbundet blivit antagna som medlemmar i den finska
olympiska kommittén. I Danmark finns sedan 2007 ett e-sportförbund och i Norge organiseras e-sporten av Hyperion – Norsk Forbund för Fantastiske Fritidsintresser.
Nordiska mästerskap arrangeras i flera grenar, bl.a. Counter Strike och Starfcraft. Den
största av dessa turneringar kallas Nordic Championship och äger sedan 2016 rum på
Dreamhack. Generellt liknar de övriga nordiska länderna Sverige i hur de organiserade. Det ideella är i fokus och steg tas för att ansluta sig till respektive lands idrottsförbund.
Organisation
SESF består av ideella föreningar som upptagits medlem i förbundet. Förbundets beslutande organ är förbundsmötet, extra förbundsmötet och förbundsstyrelsen.
Förbundet är uppbyggt på två nivåer en riksnivå som sköter den centrala administrationen och en medlemsnivå som består av medlemsföreningar och deras verksamhet.
Riksnivån består av förbundsstyrelsen, kommittér och kansliet. Dessa ansvar för att
anta nya medlemsföreningar, leda förbundets verksamhet och administrera den centrala tävlingsverksamheten. Det finns inga distriktsförbund i SESF.
Medlemsnivån utgör består av medlemsföreningar som bedriver tävlingsverksamhet,
rekryterar medlemmar och utövar e-sport lokalt. Föreningarna ansvarar själva för att
rapportera in resultat samt implementera de regler som det beslutas om på riksnivån.
Föreningarna består i sin tur av medlemmar som gillar att spela ihop och vill syssla
med e-sport som idrott. I nuvarande läge finns ingen uppdelning i ålder eller skicklighet.
Omfattning
SESF har 35 medlemsföreningar med 2 246 medlemmar. E-sporten finns och utövas i
hela Sverige. Svenska E-sportförbundet har medlemsföreningar i totalt 25 kommuner
och 16 län.
Revisions- och konsultbolaget Deloitte har räknat ut att ca 150 miljoner människor regelbundet eller sporadiskt tittar på e-sport. De senaste tre åren har antalet tittare ökat
med tolv procent och 2019 beräknas den globala publiken uppgå till 180 miljoner tittare. Den totala omsättningen uppgår till 463 miljoner amerikanska dollar och förutspås att uppgå till en miljard 2019. Även prissummorna har ökat väsentligt.
Idag drivs många initiativ inom e-sporten av privata företag och aktörer men en utveckling där detta utmanas av ideella krafter. Utvecklingen av Internet utgör grunden
för hur stort e-sport har blivit idag och i framtiden kommer Sverige att vara mer uppkopplat och därmed kommer fler att ha tillgång till e-sport. E-sport spelas i hela Sverige och förbundets systerorganisation Sverok har över 2 000 e-sportföreningar. Även
andra organisationer som Goodgame, e-sport united och Svenska E-sportföreningen
använder sig av föreningsformen och är ideellt organiserade. Tiotusentals organiserade ungdomar spelar idag för att ha roligt och må bra. SESF har utvecklingsplaner
för utveckling av e-sporten inom förbundet.
Ekonomi
Eftersom förbundet grundades 2016 finns inga tidigare verksamhet- eller förvaltningsberättelser. SESF anser att de huvudsakliga intäkterna för förbundet kommer att
vara bidrag från Sverok, extern sponsring samt medlemsavgifter. De huvudsakliga
kostnaderna kommer från kansliet.
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Tävlingsverksamhet
E-sporten är för tillfället en platt organisation med liten samordning mellan tävlingar
och event. Det finns ett fåtal större och ett antal mindre turneringar som arrangeras utanför förbundet såsom t.ex. av Dreamhack. Förbundet har för avsikt att licensiera
dessa tävlingar. Det finns inget system för ranking utanför spelen för tillfället. Mycket
av e-sporten kretsar kring tävlande men majoriteten av spelandet består av att spela
för att ha kul, träna och umgås med vänner.
Tävling sker på olika sätt beroende på vilken gren man tävlar i. Generellt sätt handlar
det om seriespel eller turneringsspel. Varje match har administratörer och domare
som kontrollerar att matchen följer alla regler. Tävlingsverksamheten sker främst på
medlemsnivå. Det finns tävlingar som är sanktionerade som vägs in vid ranking och
tävlingar som sker för träning och som inte beaktas vid rankning. Tävlingarna arrangeras av medlemmar i förbundet. Det finns ett antal olika grenar, nämligen Multiplayer Online Battle Arena, First Person Shooter, Realtime Strategy, Fighting och
Sports. Bland spel exempel inom de olika grenarna märks t.ex. Dota, Counter-Strike,
Starcraft, Street Fighter och FIFA. De flesta stora e-sportturneringarna spelas lokalt
p.g.a. fördröjningar som uppstår när man spelar över Internet och för att det är lättare
att upptäcka fusk.
Övrigt
E-sport är en idrott som främjar vänskap och gemenskap, inte bara i Sverige utan relationer skapas på ett gränsöverskridande sätt med människor världen över. Likt
skytte, dart och andra precisionsidrotter är det viktigt att ha ett inre lugn och kroppslig
stabilitet. Forskare på Deutsche Sportochschule i Köln har kommit fram till att mängden kortisol som produceras är på samma nivå som hos professionella pingisspelare.
Att utöva e-sport innebär ofta att du så snabbt och exakt som möjligt ska kontrollera
vad som händer i spelet, vilket innebär att du rör båda händerna på olika sätt samtidigt
som olika delar av hjärnan används för att ta snabba beslut, inhämta information och
reagera på motspelares handlingar. E-sport är enligt förbundet en precisionsidrotts
som ställer stora krav på bl.a. koncentration, kommunikation och motorik. Det innebär enligt förbundet påtaglig fysisk aktivitet.
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14.4 Friskis&Svettis Riks
Riksidrottsstyrelsens utlåtande:
Med hänvisning till RS förslag om översyn av kriterier, villkor och anslutningsformer
till RF under punkt 13.21 anser styrelsen att samtliga medlemsansökningar bör återremitteras. Vid RIM 2019 kan medlemssökande förbunds ansökningar prövas i enlighet
med reviderade villkor och kriterier.
RS föreslår
att Friskis&Svettis Riks ansökan om medlemskap återremitteras för beredning utifrån nya förutsättningar, och att prövningen vid RIM 2019 får ske utifrån dessa.

Tidigare ansökan
Friskis & Svettis ansökte om medlemskap i RF redan vid 1991 års Riksidrottsmöte. I
RS yttrande över motionen anfördes: "RS anser att det är angeläget att den aktivitet
Friskis & Svettis står för finns inom RF:s ram. Med hänsyn till fjärde kriteriet i 10
kap 1 § RF:s stadgar kan inte Friskis & Svettis Interimistiska Förbund erhålla separat
medlemskap i RF. RS är emellertid beredd att verka för att finna former för samverkan i någon form med SF inom RF." Ansökan avslogs i enlighet med RS utlåtande.
Ändamål
Den ideella föreningen Friskis&Svettis Riks (Riks) ändamål är enligt förbundets stadgar att, med Friskis&Svettis värderingar som grund, främja medlemsföreningarnas
gemensamma intressen och tillsammans med medlemsföreningarna förvalta och utveckla Friskis&Svettis idé och kvalitet. Riks ska i samråd med medlemsföreningarna
utveckla, beskriva och genomföra utbildningar för träningsutbudet.
Riks uppdrag är att:
• företräda Friskis&Svettis i gemensamma frågor
• skydda, utveckla och förvalta Friskis&Svettis varumärken
• stimulera och underlätta utveckling i medlemsföreningarna
• verka för och värna Friskis&Svettis samarbetskultur
• underlätta bildande av medlemsföreningar
• utveckla, genomföra och avveckla utbildningar för medlemsföreningarnas
funktionärer
• främja samråd och utbyte av erfarenheter med och mellan medlemsföreningarna
• ansvara för att Friskis&Svettis regelverk såsom stadgar, regler och övriga gemensamt fattade beslut följs upp och utvecklas
Bildat
Friskis&Svettis verksamhet startades enligt förbundets ansökan 1978 i Stockholm.
Riks bildades i början av 1980-talet
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Internationellt
Riks är inte, enligt förbundets ansöka, ansluten till någon annan internationell organisation däremot finns viss verksamhet utomlands. Det finns 41 föreningar i Norge och
8 i andra europeiska länder (Luxemburg, Storbritannien, Belgien, Frankrike, Danmark
och Finland). Föreningarna i Norge är medlemmar i Norges Idrettsforbund via Norges
Fleridrettsforbund.
Organisation
Riks består av medlemsföreningar i och utanför Sverige som godkänts av förbundets
styrelse.
Det finns inga distrikt eller regioner inom Riks.
Högsta beslutande organ är årsstämman och i förekommande fall extra årsstämma
samt för tiden mellan årsstämmor styrelsen. Förbundsstyrelsen består av ordförande
och sex övriga ledamöter. Styrelsen för förbundet kan delegera beslutanderätt i löpande frågor till F&S generalsekreterare enligt årligen fastställd arbetsinstruktion.
27 av Riks medlemsföreningar har helägda aktiva dotterbolag. Flera medlemsföreningar har lagt över verksamhet i bolagen för att inte gå i konkurs p.g.a. ökade kostnader till följd av att Skatteverket under 2016 ändrade sin tolkning kring korttidsupplåtelse för idrottsutövande.
Omfattning
Riks har 109 medlemsföreningar med 516 148 medlemmar (2015) i Sverige. Verksamheten bedrevs i 114 kommuner och de finns ca 16 000 funktionärer som arbetar
ideellt. Könsfördelningen bland medlemmarna var 2013 40 procent män och 60 procent kvinnor.
Den idrottsliga verksamheten består i gruppträning och individuell träning bl.a. i gym.
F&S har ett 70-tal träningsformer och verksamheten vänder sig till alla. Åldersspannet hos medlemmarna är stort. Från 3-åringar i Familjejympa till 95-åringari Seniorklubben. F&S har ingen elitverksamhet utan består i bredd- och motionsidrott. 2015
genomfördes 8 822 gruppträningspass per vecka. De vanligaste passen är Jympa medel, Spin 55 och Jympa bas. Dessa gruppträningspass har utgjort topp tre sedan 2008.
Flera av gruppträningspassen ligger stabilt eller minskar, medan andra ökar. Den individuella träningen fortsätter att öka. Detta gör individuell träning till F&S största träningsområde.
Ekonomi
2015 omsatte Riks ca 45 MSEK. Resultatet var positivt. Intäkterna består till största
delen av medlemsavgifter samt överskott från förbundets utbildning. Riks tar inte del
av Svenska Friidrottsförbundets bidrag eller något annat statligt stöd även om enstaka
projektbidrag har tagits emot.
Av Riks ansökan har inte framgått vad förbundet har för kostnader.
Tävlingsverksamhet
Friskis&Svettis har inte någon tävlingsverksamhet. Förbundet uppger att tidigare
ställdes krav på tävlingsverksamhet för att bli medlem i RF men att detta har tagits
bort. Riks ser att många unga efterfrågar verksamhet utan krav på tävling.
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Övrigt
Alla F&S föreningar i Sverige är anslutna till RF via Svenska Friidrottsförbundet. Enstaka föreningar är anslutna till såväl Riks som Svenska Friidrottsförbundet. Riks
uppger att ca 60 procent av Svenska Friidrottsförbundets medlemmar är medlemmar i
F&S föreningar (345 000 av 600 000 medlemmar samt 107 av 1017 föreningar). Det
är alltså inte någon ny idrott, utan ansökan handlar om att Riks vill F&S-föreningar
och stärka sin koppling till svensk idrott. Riks samlar fem procent av svenska folket
och har tillräcklig kraft för att stå på egna ben.
Med ett tydligt mandat från medlemsföreningarna, den uttalade ambitionen för svensk
idrott och förändrade medlemskriterier ansöker förbundet om medlemskap på nytt.
Riks är övertygade om att de kan bidra till utvecklingen av den gemensamma idrottsrörelsen. Som en del av Svenska Friidrottsförbundet tar inte Riks föreningar del av
varken de möjligheter eller skyldigheter som kommer av ett RF-medlemskap i den
omfattning som skulle kunna ske. F&S föreningar vill att Riks företräder dem inom
RF och att Riks disponerar över det grundbidrag och andra eventuella bidrag för medlemsföreningar som idag tillfaller Svenska Friidrottsförbundet. Riks konstaterar att
deras verksamhet och prioriteringar skiljer sig från Svenska Friidrottsförbundets. Att
bli mer aktiva inom Svenska Friidrottsförbundet skapar merarbete, tid och administration som kommer tas från Riks kärnverksamhet som är att sätta så många människor
som möjligt i rörelse. Medlemsföreningarna ser inte heller det som ett alternativ att
vara medlemmar i något annat SF. Det finns likheter med andra förbund men också
stora skillnader. Friskis&Svettis verksamhet är unik. Inom F&S är man experter på
breddidrott med välmående, gemenskap och hälsa som grund. Riks har ingen tävlingsverksamhet och är unika inom idrottsrörelsen att erbjuda gymverksamhet i den
form som sker. Friskis&Svettis är i grunden självfinansierade och har ett eget utbildningsprogram som alla ledare går igenom. Genom att vara mer synliga inom RF tror
Friskis&Svettis Riks att vi kan öka samverkan mellan olika förbund samt bidra till att
uppfylla svensk idrotts strategi.
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14.5 Svenska Islandshästförbundet
Riksidrottsstyrelsens utlåtande:
Med hänvisning till RS förslag om översyn av kriterier, villkor och anslutningsformer
till RF under punkt 13.21 anser styrelsen att samtliga medlemsansökningar bör återremitteras. Vid RIM 2019 kan medlemssökande förbunds ansökningar prövas i enlighet
med reviderade villkor och kriterier.
RS föreslår
att Svenska Islandshästförbundets ansökan om medlemskap återremitteras för beredning utifrån nya förutsättningar, och att prövningen vid RIM 2019 får ske utifrån
dessa.

Tidigare ansökan
Svenska Islandshästförbundet (SIF) har tidigare ansökt om medlemskap vid RFstämman 2005, 2013 och 2015, som avslog ansökan i enlighet med RS utlåtande.
I RS utlåtande för RF-stämman 2015 angavs att RS anser att SIF bedriver en verksamhet som får anses vara nära besläktad med verksamhet som bedrivs inom Svenska
Ridsportförbundet. Den främsta beröringspunkten är självfallet hästen som utgångspunkt för den idrottsliga aktiviteten.
RS uppfattning var att, som RS uttryckt vid ett flertal tidigare RF-stämmor, det ska
finnas en strävan att så långt möjligt minimera de administrativa kostnaderna inom idrottsrörelsen. Därtill krävs en hel del av ett förbund för att kunna fullgöra sin roll som
medlemsförbund inom RF. Ett sätt att göra detta är att samordna närliggande verksamheter inom ett och samma förbund. Ytterligare medlemsförbund i RF medför inte
alltid att den totala idrottsliga verksamheten ökar, men däremot att de administrativa
kostnaderna ökar.
SIF hade (haft) ett etablerat samarbete genom avtal med Svenska Ridsportförbundet.
Ett samarbetsavtal, godkänt av RS, som innebär att SIF-föreningar har rätt att ansöka
LOK-stöd, har möjlighet på samma villkor som övriga RF-anslutna föreningar nyttja
idrottens verksamhetssystem, liksom studieförbundets möjligheter m.m. Därtill kan i
överenskommelse med Ridsportförbundet erhållas administrativt stöd och del av
statsanslaget. Avtalet är dock uppsagt att gälla fr.o.m, mitten av maj 2015,
RS uppfattning var att det, trots det uppsagda samarbetsavtalet, ligger i linje med RS
ovan redovisade uppfattning att de båda förbunden bör återuppta förhandlingar om ett
samarbete i någon form, och RS var villig att medverka till en lösning för att förverkliga ett samarbete i någon form.
Ändamål
Förbundet är en ideell förening med syftet att verka för islandshästens användning
inom hästsporten och för fritidsändamål, samt därtill anknuten verksamhet även som
att inom och utom riket vara dess företrädare.
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Förbundet skall verka för att lämplig renrasigt hästmaterial utvecklas och utbildas
inom Sverige för att möjliggöra att verksamhet inom tävling, utbildning och fritidsridning upprätthålls. Förbundet skall i sin verksamhet följa FEIF´s (international Federation of Iclandic Horse Associations) och FITE (International Equestrian Tourism
Organisation) fastställda normer och regler samt att samla alla vänner av islandshästen kring sådana gemensamma uppgifter som främjar dessa syften. Förbundet skall
dessutom bedriva barn- och ungdomsverksamhet för att främja samma intressen.
Bildat
SIF bildades 1975.
Internationellt
SIF är medlem i två internationella organisationer. FITE, som är det internationella
förbundet för hästturism, samt FEIF som är den gemensamma medlemsorganisationen
för nationella islandshästföreningar, och som är huvudorganisationen vad avser tävlingar, reglementen, sportsliga bedömningsgrunder, licensiering av domare etc. SIF är
vidare medlem i Nordiskt Islandshästförbund.
Internationell finns 63 000 unika medlemmar knutna till FEIF:s 20 medlemsländer.
Idrotten bedrivs främst i Norden men även i centrala Europa Nordamerika, Nya Zealand och Australien. Sverige är det fjärde största landet inom FEIF sett till antalet
medlemmar efter Tyskland, Island och Danmark.
Totalt finns det 265 000 islandshästar registrerade i den internationella databasen
World Fengur.
Organisation
Medlemskap i förbundet ges den som har intresse av att stödja förbundet, dess syfte
och målsättning och som förbinder sig att efterleva dessa stadgar samt årligen erlägga
fastställd medlemsavgift. Alla medlemmar är medlemmar i både förening, distrikt och
förbund. Inom förbundet finns lokalföreningar. Föreningarna tillhör ett distrikt för att
bedriva regionalt arbete. Dessa distriktsförbund har bildats under 2016 och följer organisationen som finns hos RF.
Förbundets högsta beslutande organ är riksmöte. Förbundets verksamhet leds av en
styrelse. Det operativa arbetet är indelat i sex sektioner. Förbundet har ett kansli med
två anställda i Ridsportens hus på Ridskolan Strömsholm.
Sedan 2013 har förbundet avskilt allt arbete och sedan 2014 all ekonomi kring avelsfrågor till en självständig förvaltning som styrs av en styrelse som väljs av SIF:s
riksmöte.
Omfattning
I förbundet finns för närvarande 65 lokalföreningar med stor geografisk spridning
över hela landet. SIF hade under 2016 7 000 medlemmar. 90 procent av medlemmarna är kvinnor och 10 procent är män. Förbundet hade 2012 nästan 1 000 färre
medlemmar än idag. Följaktligen är medlemsantalet i paritet med hur det var 2006.
Det finns drygt 30 000 registrerade islandshästar i Sverige. Även om flera av förbundet medlemmar har fler än en häst så menar förbundet att det finns stor potential för
att fler personer ska bli medlemmar i förbundet. Ett fåtal av islandshästägarna är idag
medlemmar i en förening som är medlem i Svenska Ridsportförbundet.
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Ekonomi
SIF hade 2015 en omsättning på ca 6,5 MSEK. De huvudsakliga intäktskällorna är
medlemsavgifter, tävlingslicenser, projektstöd, annonser, kurser och sponsring. De
största kostnaderna är personalkostnader, förbundets tidning, landslag, ungdomsprojekt och tävlingslicenser.
Tävlingsverksamhet
Inom SIF finns fyra sporter nämligen Sport, Gaedingakeppni, Lag-SM och TREC.
Totalt genomfördes 120 tävlingar under 2016 med minst 9 500 starter. Vid större tävlingar som SM, NM och VM arrangeras tävlingsverksamheten i regi av förbundet
centralt i samarbete med såväl FEIF som med en eller flera lokalföreningar.
2015 var VM i Danmark ett nordiskt samarbete där Sverige var med och arrangerade
tävlingarna. I VM var Sverige för första gången den bästa nationen med totalt fem,
två och tre bronsmedaljer. I NM i Norge 2016 deltog Sverige med ca 40 ekipage och
blev Sverige återigen bästa nation.
2016 var första gången som SIF:s Sport SM var en del av SM-veckan.
Internationellt arrangerades 2016 inom Sport 80 tävlingar med World Ranking status,
varav 6 i Sverige, och 625 övriga tävlingar. Inom Gaedingakeppni arrangerades 55
tävlingar och inom TREC nio tävlingar som ingick i den Europeiska Cupen och VM
samt ett okänt antal andra tävlingar.
Övrigt
Förbundet framhåller avslutningsvis att SIF vill ha samma skyldigheter och möjligheter inom RF som andra förbund. SIF anser att de uppfyller alla krav på ett SF och
att de har en organisation i Sverige som visar på en välutvecklad verksamhet. SIF är
och har under lång tid varit tillräckligt stora för att kunna leva upp till de krav som RF
har på ett SF.
SIF har redan anpassat sin verksamhet efter RF:s organisation och använder IdrottOnline.
Att ha ett samverkansavtal med Svenska Ridsportförbundet när förbundet är så stort,
aktivt och etablerat, har inte fungerat tillfredställande under de år det varit i kraft.
RF:s system är inte anpassade för denna typ av samarbete. Avsaknaden av möjligheterna att ta del av centrala stöd begränsar förbundets möjlighet att utveckla sin verksamhet. Det är en osäker tillvaro att vara ett förbund med samverkansavtal då det är
osäkert vad som gäller för SIF och hur länge. Det gör det svårt för SIF att bedriva ett
långsiktigt utvecklingsarbete. Under de två senaste åren när SIF har samarbetat med
SvRF har de funnit att fördelarna med samverkan inte väger upp arbetsinsatserna och
att samverkan i dagsläget är svårt eftersom förbundet saknar resurser för det.
FEIF ställer många formella krav på den nationella organisationen som ansvarar för
islandshästidrotten. Det blir väldigt komplicerat att implementera deras internationella
reglemente i ett nationellt förbund som redan har ett annat reglemente att följa. SIF
kan inte utan vidare slås ihop med Svenska Ridsportförbundet enligt kraven som FEIF
ställer på SIF av vilka bl.a. framgår att det är viktigt för islandshästsrörelsen att FEIF
samarbetar direkt med en oberoende organisation som fokuserar enbart på islandshästidrott.
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14.6 Svenska Kroppskulturförbundet
Riksidrottsstyrelsens utlåtande:
Med hänvisning till RS förslag om översyn av kriterier, villkor och anslutningsformer
till RF under punkt 13.21 anser styrelsen att samtliga medlemsansökningar bör återremitteras. Vid RIM 2019 kan medlemssökande förbunds ansökningar prövas i enlighet
med reviderade villkor och kriterier.
RS föreslår
att Svenska Kroppskulturförbundets ansökan om medlemskap återremitteras för beredning utifrån nya förutsättningar, och att prövningen vid RIM 2019 får ske utifrån dessa.

Tidigare ansökan
Svenska Kroppskulturförbundets (SKKF) verksamhet har, inom ramen för det tidigare
Svenska Bodybuildingförbundets (SBBF) ansökan, varit föremål för prövning av RF
vid ett flertal tillfällen. SBBF bildades 1976 genom en sammanslagning av dåvarande
Svenska Kroppskulturförbundet och Svenska Amatör Bodybuildingförbundet. Ansökningar om medlemskap har förelegat vid 1975, 1977, 1979, 1981, 1983, 1991 och
1993 års riksidrottsmöten samt vid RF-stämmorna 1999, 2001, 2003, 2005, 2009,
2011 och 2013.
RIM-93 beslöt i enlighet med RS utlåtande att avslå ansökningen med samma motivering som tidigare, nämligen att bodybuilding inte kan anses som idrott när den utövas i tävlingsform, samt att förbundets träningsverksamhet mycket väl kan innehållas inom ramen för de förbund och föreningar inom RF som bedriver styrketräning.
RF-stämman 1999 avslog medlemsansökan i enlighet med RS utlåtande:
”RS håller fast vid sin tidigare meddelade ståndpunkt att kroppskultur (tidigare bodybuilding) inte kan anses som idrott när den utövas i tävlingsform, samt att den träningsverksamhet som bedrivs mycket väl kan inordnas under de förbund och föreningar
inom RF som bedriver styrketräning. De nya grenarna Fitness och Aktiv Fitness förändrar för närvarande inte RS ståndpunkt.”

RF-stämmorna 2001, 2003, 2005, 2011 och 2013 beslöt i likhet härmed.
SKKF har uppgett att de inom kort kommer komplettera sin ansökan om medlemskap
med årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, föreningsföreteckning och övriga erforderliga handlingar. SKKF har inte kommit in med dessa handlingar.
Ändamål
Enligt de nuvarande stadgarna som finns tillgängliga via SKKF:s hemsida har förbundet följande ändamål. Förbundet har till uppgift att främja, stimulera och utveckla,
samt administrera bodybuilding och fitnessidrotten, samt andra former av idrottsverksamhet vilka befinnes förenliga med förbundets ordinarie verksamhet. Förbundet skall
också aktivt verka för att bodybuilding och fitness som friskvård och motionsform
blir tillgänglig för alla och envar. Förbundet skall även företräda bodybuilding och fitnessidrotten i internationella sammanhang.
Förbundet ska också aktivt verka för en dopingfri idrottsverksamhet.
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Bildat
SKKF i dess nuvarande form bildades den 12 mars 1995. Det äldre SKKF bildades
1955 och slogs 1976 samman med Amatörbodybuildingförbundet till Svenska Bodybuildingförbundet. Det senare förbundet upplöstes genom konkurs 1995.
Internationellt
Förbundet (och dess föregångare) är sedan 1972 anslutet till International Federation
of Bodybuilders (IFBB) vilket idag har 191 anslutna nationer och organiserar över
2 000 lokala, regionala, nationella, kontinentala tävlingar och VM årligen. IFBB är i
sin tur är anslutet till General Association of International Sports Federations. IFBB
är erkända och upptagna av ett antal organisationer. IFBB har bl.a. undertecknat
World Anti-Doping Agencys Världsantidopingkod.
Organisation
Förbundet består av föreningar vilka utövar bodybuilding eller fitness eller annan
form av idrottsverksamhet vilken befinnes förenlig med förbundets ordinarie verksamhet och som i vederbörlig ordning upptagits i förbundet samt har antagna stadgar
och vald styrelse enligt RF:s normalstadgar. Enskild person kan ansöka om enskilt
medlemskap i förbundet genom ett så kallat stödmedlemskap.
Förbundets regionala organ, är antingen distriktsförbund eller, där förbundet inte upprättat sådant, ombudsman som utses av förbundet efter samråd med distriktets medlemsföreningar. Distriktsorganen omfattar föreningar, anslutna till förbundet, och som
har sin hemort belägen inom distriktsorganets verksamhetsområde.
Förbundsmötet är förbundets högsta beslutande organ. Förbundets verksamhet leds av
en styrelse bestående av ordförande och sex övriga ledamöter. Styrelsen utser inom
sig ett verkställande utskott, bestående av styrelseordförande och två ledamöter. Styrelsen skall tillsätta de kommittéer, utskott och andra organ som behövs för att Förbundets verksamhet skall kunna bedrivas på ett ändamålsenligt sätt. En särskild disciplinnämnd finns för främst hantering av dopingärenden, samt en särskilt reglerad skiljenämnd för behandling av uppkommande tvister.
Omfattning
Under 2016 hade förbundet 193 anslutna medlemsföreningar, fördelade på 29 distrikt.
Föreningarna är spridda över landet med merparten i storstadsregionerna. Antalet licensierade tävlande var under 2016 totalt 1 722 stycken. Utvecklingen eskalerade under 2014 då två nya grenar implementerades, Mens Physique och Bikini Fitness. För
2017 och framåt förutspår förbundet en ökning i antalet utövare om än i mer ringa
omfattning.
Ekonomi
Förbundet hade enligt uppgift en nettoomsättning på ca 3,3 MSEK under 2016. De
största intäktsposterna är licensavgifter och biljett- samt sponsorintäkter och de största
kostnaderna är SM, internationella landslagstävlingar och dopingtester vid SM och
andra av förbundet sanktionerade tävlingar.
Tävlingsverksamhet
Förbundets tävlingsverksamhet omfattar grenarna Bodybuilding, Classic Bodybuilding, Mens Physique, Womens Physique, BodyFitness, BikiniFitness och Athletic fitness, samtliga är i huvudsak bedömningsgrenar.
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SKKF anordnar SM samt sanktionerade tävlingar nationellt. 2016 anordnades 13
stycken sådana tävlingar. Förbundet ger vidare sanktion till tävlande i internationella
tävlingar såsom NM, EM och VM i samtliga grenar förutom Atletic Fitness vilket enbart är en gren som utövas nationellt.
Övrigt – Se även förbundets hemsida http://www.skkf.org/
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14.7 Svenska Lacrosseförbundet
Riksidrottsstyrelsens utlåtande:
Med hänvisning till RS förslag om översyn av kriterier, villkor och anslutningsformer
till RF under punkt 13.21 anser styrelsen att samtliga medlemsansökningar bör återremitteras. Vid RIM 2019 kan medlemssökande förbunds ansökningar prövas i enlighet
med reviderade villkor och kriterier.
RS föreslår
att Svenska Lacrosseförbundets ansökan om medlemskap återremitteras för beredning utifrån nya förutsättningar, och att prövningen vid RIM 2019 får ske utifrån
dessa.

Tidigare ansökan
Svenska Lacrosseförbundet (SLF) har inte tidigare ansökt om medlemskap i RF.
Ändamål
Förbundet har enligt sina stadgar till uppgift att främja och administrera alla former
av lacrosse i Sverige, samt verka för dess utveckling och utbredning. SLF verkar för
att främja rent spel och bra attityd mellan spelare på och utanför planen. SLF ska
också företräda lacrosse i utlandet.
Bildat
SLF bildades 1992.
Internationellt
SLF är medlemmar i Federation of International Lacrosse (FIL) och i European
Lacrosse Federation (ELF).
Enligt uppgift i föreningens ansökan har antalet medlemsnationer i FIL ökat med 200
procent och idag är totalt 55 nationer anslutna till det internationella förbundet. I samklang med FIL arbetar SLF för att kunna delta med konkurrenskraftiga lag vid ett OS.
Lacrosse har tidigare varit en del av de OS vid två tillfällen som tävlingsdisciplin
1904 och 1908.
Lacrosse är enligt uppgift i föreningens ansökan en av USA:s snabbast idrotter. Från
att ha varit en utpräglad amerikansk östkustidrott som utövades på Ivy League-universitet är det idag en internationell idrott som utövas i mer än 54 länder på samtliga kontinenter. Det största professionella ligorna finns i Nordamerika, men på kort tid har
idrotten vuxit sig stor även i Europa. Även om lacrosse på universitet är fortsatt stort i
USA finns det sedan 2015 professionella ligor för samtliga lacrossdiscipliner.
Organisation
SLF består enligt föreningens stadgar av ideella föreningar som upptagits av förbundet. Varje ideell förening som uppfyller i stadgarna angivna villkor kan genom beslut
av förbundsstyrelsen, eller den som förbundsstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt
till, upptas som medlem i förbundet.
Det finns inga distriktsförbund i Svenska E-sportförbundet.
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SLF:s beslutande organ är enligt förbundets stadgar förbundsmötet, extra förbundsmöte och förbundsstyrelsen.
Omfattning
Det finns enligt SLF:s medlemsförteckning nio ideella föreningar som upptagits som
medlemmar i förbundet vilka totalt har 180 medlemmar.
Det har framgått av SLF:s medlemsförteckning att föreningar finns i Farsta, Göteborg, Karlstad, Linköping/Norrköping, Luleå, Stockholm och Sundbyberg.
Enligt uppgift i SLF:s ansökan började Lacrosse började spelas på 1980-talet. Fram
till 2002 spelades lacrosse främst i Stockholm och antalet lag varierade mellan 4-6
stycken. Svensk lacrosse är på frammarsch och bara under de två senaste åren har det
tagits stora steg inom damlacrosse och utvecklingsverksamhet. En domarorganisation
har skapats.
För att skapa ett internationellt konkurrenskraftigt förbund satsar SLF på att bygga
upp barn- och ungdomsverksamhet i landet. I nuläget sker den huvudsakliga barnoch ungdomssatsningen i Stockholmsområdet men intresse finns bland flera medlemsföreningar runt om i Sverige.
Ekonomi
I SLF:s ansökan finns inga uppgifter om förbundet omsättning. Enligt uppgift i SLF:s
ansökan om medlemskap är den huvudsakliga inkomstkällan för förbundet medlemsavgifter och spelarlicenser.
Tävlingsverksamhet
Enligt SLF:s ansökan sker matchspel i nuläget till största delen i form av arrangerade
turneringsspel. Under samtliga matchspel följer SLF de internationella lacrossreglerna.
SM arrangeras årligen i Field Lacross. SM 2016 arrangerades av en förening och antal
deltagande lag vad 4 på damsidan och 7 på herrsidan. Vinnande lag deltar sedan i
Champions cup som äger rum i september 2017 för att tävla om titeln för bästa klubblag i Europa. Big East Lacrosse League är ett seriespel för svenska föreningen i Field
Lacrosse för herrar i vilket där huvudsakligen föreningar från Stockholmsområdet
deltar. På damsidan finns i nuläget inget organiserat seriespel. Föreningar arrangerar
årligen eller återkommande turneringar runt om i Sverige.
EM och VM hålls vart fjärde år i Field Lacrosse vilket medför att det är minst ett
mästerskap varje år som de svenska lacrosselandslagen kan delta i. Sverige ska även
skicka ett landslag till EM i Box Lacrosse 2017.
Övrigt
SLF:s vision är att som självständig medlem i RF delta med ett dam- och herrlandslag
i OS 2024.
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14.8 Svenska Padelförbundet
Riksidrottsstyrelsens utlåtande:
Med hänvisning till RS förslag om översyn av kriterier, villkor och anslutningsformer
till RF under punkt 13.21 anser styrelsen att samtliga medlemsansökningar bör återremitteras. Vid RIM 2019 kan medlemssökande förbunds ansökningar prövas i enlighet
med reviderade villkor och kriterier.
RS föreslår
att Svenska Padelförbundets ansökan om medlemskap återremitteras för beredning
utifrån nya förutsättningar, och att prövningen vid RIM 2019 får ske utifrån
dessa.

Tidigare ansökan
Svenska Padelförbundet (SPF) har inte tidigare ansökt om medlemskap i RF.
Ändamål
SPF har enligt sina stadgar till uppgift att främja och administrera idrottens padel i
Sverige på ett sådant sätt att den står i överensstämmelse med idrottens mål och inriktning enligt RF:s stadgar samt att företräda padelsporten i utlandet. SPF, distriktsförbund och föreningar ska aktivt verka för idrott utan doping, alkohol och tobak. Reklam för dessa produkter är förbjuden. Jämställdhet mellan kvinnor och män ska eftersträvas i all verksamhet.
Bildat
SPF bildades enligt uppgift i föreningens ansökan 2010 men har verkat i sin nuvarande form sedan 2013.
Internationellt
SPF är medlemmar i Federacion Internacional De Padel (FIP) det internationella
padelförbundet.
Idrottens föddes på 1960-talet och blev snabbt stor i Mexiko, Spanien och Argentina
men har nu hela Europa som tillväxtmotor. Även i Nordamerika och Asien är idrotten
i en tillväxtfas. I Spanien är padel den idrott som har näst flest antal utövare.
FIP arrangerar mästerskap som EM och VM. En kommersiell Padel Tour spelas årligen ”World Padel Tour”.
Organisation
SPF ska enligt förbundets stadgar bestå av ideella föreningar som upptagits som medlemmar i förbundet. Ideell förening får efter skriftlig ansökan upptas som medlem i
förbundet om villkoren i SPF:s stadgar är uppfyllda. Enskilda personer kan upptas
som medlemmar i medlemsföreningarna efter ansökan.
Enligt SPF:s stadgar ska förbundets regionala organ vara distrikt. Varje förening tillhör det distrikt inom vars geografiska område föreningen har sin hemort. Distrikten
ska arbeta såsom SPF:s regionala organ. I föreningens ansökan har angetts att det
finns fyra distrikt 2016, Norr, Syd, Väst och Öst.
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SPF:s beslutande organ är enligt förbundets stadgar förbundsmötet, extra förbundsmöte och förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen är, när förbundsmötet inte är samlat,
förbundets beslutande organ. Förbundsstyrelsen ska bestå av ordföranden samt fyra
övriga ledamöter och två suppleanter valda av förbundsmötet samt en representant för
de aktiva [utövarna] samt personlig suppleant.
Omfattning
Enligt SPF medlemsförteckning har SPF 28 medlemmar och enligt SPF:s ansökan har
varje till förbundet ansluten klubb i snitt 150 medlemmar d.v.s. mer än 4 000 medlemmar totalt. Antalet licensierade spelare uppgår till ca 700 stycken i dagsläget.
Cirka 17 000 spelare utövar idrotten regelbundet d.v.s. mer än två gånger per månad.
Baserat på pågående och projekterade investeringar i padelhallar/banor så förväntas
antalet spelare dubbleras inom två år och uppgå till 50 000 inom fem år. Av SPF:s
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015 har framgått att det vid årsskiftet
2015/2016 fanns 19 medlemsföreningar i förbundet.
Enligt föreningens ansökan finns det padelbanor på 43 orter i Sverige och 2015 fanns
det ca 100 banor. Enligt föreningen ansöka har den geografiska spridningen krupit
norr ut och det finns banor från Luleå i norr till Näset i söder.
Ekonomi
SPF:s omsättning 2015 var drygt 192 000 kr. SPF:s huvudsakliga intäkter består av
medlemsavgifter, licensavgifter, avgifter för arrangerade tävlingar samt sponsring.
Tävlingsverksamhet
Enligt SPF:s ansökan kan padel kan slarvigt liknas vid en häxblandning av tennis och
squash. Man spelar alltid ’dubbel’ d.v.s. är fyra spelare på banan som är omgiven av
glas/gallerväggar vilka används i spelet. Spelytan är 20x10 m och nätet är 88 cm högt.
Bollen får studsa en gång i marken. Underarmsserv gäller och poängräkningen är som
i tennis. Underlaget är ofta sand täckt av konstgräs. Racketen är osträngad och påminner om de man använder på stranden.
Under 2015 arrangerades sju sanktionerade tävlingar hos medlemsföreningar och ett
SM i novemeber. Svenska Padeltouren har genomförts under 2016. Utöver denna har
SPF arrangerat ett SM under flera år och 2016 spelades detta i Helsingborg med 88
deltagande lag i klasserna Herrm Dam, Herr+45år, Dam+45år samt Juniorklass.
Samtliga tävlingar kommer under 2017 att sändas live. Arrangerande förening måste
vara medlem i SPF.
2015 nådde herrarnas landslag stora framgångar i EM i Holland där de förlorade finalen mot Frankrike. Sverige har deltagit i mästerskapssammanhang de senaste åren och
Damlaget tog en fjärdeplats i VM i Portugal 2016. Herrlaget slutade på en 11 plats.
SPF organiserar uttagning till landslagen baserat på Svenska Padeltourens rankingsystem.
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14.9 Svenska Surfförbundet
Riksidrottsstyrelsens utlåtande:
Med hänvisning till RS förslag om översyn av kriterier, villkor och anslutningsformer
till RF under punkt 13.21 anser styrelsen att samtliga medlemsansökningar bör återremitteras. Vid RIM 2019 kan medlemssökande förbunds ansökningar prövas i enlighet
med reviderade villkor och kriterier.
RS föreslår
att Svenska Surfförbundets ansökan om medlemskap återremitteras för beredning utifrån nya förutsättningar, och att prövningen vid RIM 2019 får ske utifrån dessa.

Tidigare ansökan
Svenska Surfförbundet (SSA) har inte tidigare ansökt om medlemskap i RF.
Ändamål
SSA har enligt förbundets stadgar, på förbundets hemsida, till ändamål att:
•

Att samla landets surfare och verka för surfingens utveckling och intresse i
Sverige, på ett sådant sätt som överensstämmer med RFs stadgar kap 1.

•

Att upprätthålla samarbetet med ISA (International Surfing Association) och
ESF (European Surfing Federation).

•

Att underlätta för svenska surfare att träna och tävla utomlands.

•

Att genom kamratlig samvaro främja medlemmarnas intresse för surfing.

SSA bedriver följande idrotter/grenar/discipliner:
•

Shortboard surfing

•

Longboard surfing

•

Bodyboard surfing

•

SUP surfing

•

SUP racing

•

Parasurfing

•

Prone paddleboarding

SSA är enligt sina stadgar en politiskt och religiöst oberoende allmännyttig ideell organisation som aktivt ska arbeta mot doping, matchfixing, osund ekonomi och annat
fusk samt mot rasism och varje annan form av diskriminering och våld såväl på som
utanför idrottsarenan.
Bildat
SSA bildades enligt sina stadgar den 1 maj 1985.
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Internationellt
SSA är enligt sina stadgar medlem i International Surfing Association (ISF), som är
erkänt av IOK, och European Surfing Association (ESF).
Surfing har enligt förbundets ansökan en växande status internationellt, speciellt nu
eftersom surfing ska förekomma som gren i OS 2020. Idag räknar man med att det
finns globalt 23 miljoner aktiva surfare och i maj 2012 angav i tidningen The Economist att totalt antal personer som surfar minst en gång per år växte från 26 miljoner
2001 till 35 miljoner 2011. Globalt uppskattar tidningen Fortune att surfing kommer
att omsätta ca 120 miljarder kr 2017. I de länder som har bättre förhållande för surfing
är sporten störst men p.g.a. bl.a. bättre våtdräkter har idrotten vuxit även i kallare delat av världen. Det finns nationella förbund i 99 länder som är medlemmar i ISF:
Det norska surfförbundet har enligt SSA:s ansökan varit med ungefär lika länge som
det svenska förbundet, men har under vissa perioder ej varit verksamma. Surfring är
numera en etablerad idrott i Norge som växer fort vilket beror mycket på en fantastisk
kustlinje. 2017 kommer Norge att arrangera EM i Stavanger och 2018 Junior EM. I
Stavanger arrangeras även de årliga Nordic Surfing Games. Danmark har inte varit
med lika länge som Sverige och Norge men det danska förbundet har växer och
utvbecklas. Idag finns fyra till sju surfklubbar i Danmark. Det danska surfförbundet
håller på att ansöka om medlemskap i DIF. Finland har arbetat med att få igång ett
förbund och är numera också medlem i ISF och har deltagit i Nordic Surfing Games.
Island är ej med i ISF eller ESF och har inte deltagit i Nordic Surfing Games eller något annat internationellt mästerskap.
Organisation
SSA består enligt förbundets stadgar av ideella föreningar och fysiska personer som
erhållit medlemskap i förbundet. Det anges att medlem/förening intages i förbundet
av styrelsen som ska vara åtföljd av inträdesavgift om sådan avgift fastställs av årsmötet.
För närvarande finns enligt föreningens uttalade distriktsorganisation, men SSA arbetar med en plan för att implementera åtta jämnstarka regioner.
SSA:s beslutande organ är enligt förbundets stadgar förbundsmötet, extra förbundsmöte och styrelsen samt av årsmötet valda nämnder. Styrelsen består av minst fem (5)
ledamöter (ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och en tävlingsansvarig
ledamot), ytterligare ledamöter (max 2) samt två suppleanter. Suppleanterna ersätter
och har beslutsrätt vid ordinarie ledamöters frånvaro.
Omfattning
Enligt SSA:s ansökan har förbundet 30 medlemsföreningar med totalt 1 700 medlemmar varav drygt 100 medlemmar är medlemmar i SSA direkt. Av den förteckning
som SSA har kommit in har framgått att SSA har 34 medlemmar med totalt drygt
1 500 medlemmar. Det har också framgått att 30 av medlemsföreningarna har namnet
Stockholm Subsurfers tillsammans med namnet på en ort inom Stockholms län så när
som på Stockholm Subsurfers Nyköping. 25 av de 30 föreningarna med namnet
Stockholm Subsurfers har alla 10 medlemmar enligt företeckningen. I övrigt finns
föreningarna i norra Norrland, Varberg och Nynäshamn.
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Ekonomi
Enligt SSA:s resultaträkning 2015 var förbundets omsättning ca 17 000 kr. SSA:s intäkter består av medlemsavgifter och sponsring och dessa täcker kostnaderna som så
gott som uteslutande består i medlemsavgifter till ISF och ESF.
Tävlingsverksamhet
Enligt SSA:s ansökan innehåller SSA:s tävlingsverksamhet flera aktiviteter. SSA arrangerar tillsammans med lokala klubbar tävlingar i Sverige t.ex. SSM. SSA organiserar landslagsverksamheten
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Ansökningar om medlemskap i SISU (14.10)
I 7 kap 1 § SISU:s stadgar anges att SF som är medlem i RF kan beviljas medlemskap
i SISU genom beslut av FS. SISU-stämman kan bevilja annan riksorganisation är SF
medlemskap. Ansökan från sådant förbund ska skriftligen göras hos FS senast den 1
januari det år SISU-stämman hålls.
Enligt 7 kap. 2 § kan annan riksorganisation (MO) än RF:s medlemsförbund kan erhålla medlemskap i SISU om följande villkor är uppfyllda:
1. Förbundet bedriver/administrerar idrottslig verksamhet.
2. Förbundet är en ideell förening.
3. Förbundets verksamhet står i samklang med SISU:s ändamål och verksamhetsidé enligt 1 kap 1 §.
Genom medlemskapet i SISU förbinder sig SF/MO att följa dessa stadgar samt med
stöd av dessa fattade beslut av SISU-stämma och FS.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.10 Sveriges Schackförbund
Förbundsstyrelsens utlåtande:
Med hänvisning till förslaget om översyn av kriterier, villkor och anslutningsformer
till RF och SISU under punkt 13.21.1 anser styrelsen att även Schackförbundets ansökan om medlemskap i SISU bör återremitteras. Vid RIM 2019 kan medlemssökande
förbunds ansökningar prövas i enlighet med reviderade villkor och kriterier.
FS föreslår
att Sveriges Schackförbunds ansökan om medlemskap återremitteras för beredning
utifrån nya förutsättningar, och att prövningen vid RIM 2019 får ske utifrån
dessa.

Tidigare ansökan
Sveriges Schackförbund (SSF) har inte tidigare ansökt om medlemskap i SISU eller i
RF.
Ändamål
SSFs huvudsakliga uppgift är enligt förbundets stadgar att verka för schackets utbredning, särskilt bland ungdom. Detta innefattar bland annat:
• att leda schacklivet i Sverige och företräda svenskt schack internationellt
• att tillvarata spelarnas, föreningarnas och distriktsförbundens intressen
• att utfärda bestämmelser för och organisera Förbundets tävlingar
• att med hjälp av kurser, informationsmaterial och övriga media sprida kunskap
och information om schack
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•
•

att verka för att schack används som ett pedagogiskt verktyg och ett socialt
hjälpmedel i svenska skolor
att arbeta för att bevara schacket som kulturarv.

Bildat
SSF bildades enligt förbundets ansökan den 2 september 1917.
Internationellt
Såvitt SSF:s ansökan får förstås så är SSF medlem i Fédération Internationale des
Èchecs (FIDE) som har 188 medlemsländer. FIDE är ansvarigt för att genomföra
VM-tävlingar i olika spelformer och klasser. Individuella VM spelas både i öppen
klass och i damklass. Dessutom finns amatör-VM, lag-VM, och VM i schack med
kortare betänketid.
Enligt SSF:s ansökan är FIDE sedan medlem i IOK som ett av de idrottsförbund som
ett av de förbund som ännu inte är med på det olympiska programmet.
SSF:s samarbete i norden är intensivt och har gamla anor. Nordiska Schackförbundet
bildades före det svenska 1899 och varje år arrangeras mästerskap för seniorer, veteraner, skolungdom och skollag.
Organisation
SSF är enligt förbundets stadgar en sammanslutning av distriktsförbund. SSF har enligt sina stadgar tre former av medlemskap:
1. Distriktsförbund. Distriktsförbund antas som medlem i SSF av kongressen. Delning av
distriktsförbund, varigenom ett eller flera nya distrikt bildas, ska godkännas av kongressen. Förbundsstyrelsen kan godkänna sammanslagning av förbund samt besluta
om distriktstillhörighet för förening i de fall de inblandade distrikten är överens. Om
de inblandade distrikten inte är överens, eller om styrelsen av andra skäl anser att
det är lämpligt, ska frågan avgöras av kongressen.
2. Förening. Förening ska vara medlem i ett distriktsförbund som är anslutet till SSF. En
förening ska ha minst tre registrerade medlemmar.
3. Enskild föreningsmedlem. Medlemmen ska vara registrerad i en förening som ingår i
ett distriktsförbund som är anslutet till SSF. Medlemmen ska vara registrerad med
fullständiga uppgifter enligt vad som bestäms av förbundsstyrelsen. Medlemskap
ska kunna styrkas på det sätt som bestäms av förbundsstyrelsen. Medlemmen ska
ha ett medlemskapsdatum under det kalenderår som registreringen avser.

SSF:s högsta beslutande organ är enligt förbundets stadgar kongressen. Mellan kongresserna svarar en styrelse för verksamheten. Förbundsstyrelsen består av ordförande, skattmästare samt högst sju ledamöter. Ordförandens mandattid är ett år. Övriga väljs på två år, med halva antalet varje år. Förbundsstyrelsen konstituerar sig
själv i övrigt varvid en av ledamöterna skall utses att vara skattmästare. Anställd i
SSF kan ej väljas till ledamot av styrelsen.
Omfattning
Enligt SSF:s ansökan har förbundet 24 distriktsförbund. Den 31 december 2015 hade
SSF enligt sin ansökan 36 885 medlemmar varav 89 procent var 6–25 år gamla fördelade på 714 föreningar.
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14.1 – 14.10 Medlemsansökningar

De senaste åren har SSF enligt sin ansökan kunnat se en kraftig tillväxt av antalet
medlemmar. Mellan 2014–2015 ökade antalet medlemmar med 20 procent. De kommande åren tror förbundet på en mer moderat utveckling. SSF anser att de måste konsolidera sig på den nya höga nivån. En av åtgärderna för detta är förbundets ansökan
om medlemskap i SISU då SSF är i stort behov av ledarutbildning de kommande
åren.
Ekonomi
Enligt SSF:s resultaträkning 2015 var förbundets omsättning ca 9 MSEK. De huvudsakliga intäkterna består i bidrag och medlemsavgifter. De huvudsakliga kostnaderna
utgörs av kansli och administration, utveckling/klubbstöd, Schack i skolan och tävling.
Tävlingsverksamhet
Enligt SSF:s ansökan är förbundet ansvarig för omfattande nationella tävlingar såsom
t.ex:
•

Allsvenska serien. Allsvenska serien är en lagtävling mellan föreningar som
spelas över hela landet i fem divisioner (elitserien, superettan och division 1–
3). Total deltar 2017 173 lag i det allsvenska seriesystemet.

•

Junior- och kadettallsvenskan. Lagtävlingar för unga spelare.

•

SM. SM är SSF:s flaggskepstävling som spelas under tio dagar i början på
juli årligen. SM är både en bredd- och elittävling. 2016 deltog 1 018 spelare i
de olika klasserna.

•

Skol-SM. En särskild SM-tävlings för skolungdom.

•

Schackfyran. En tävling mellan fjärdeklassare över hela Sverige. Den riktar
sig till hela klassen. Det senast året 2015/16 deltog mer än 14 000 fjärdeklassare i Schackfyran.

Dessutom har SSF uppdraget, enligt sin ansökan, att genom sina förbundskaptener ta
ut deltagare till landskamper och representanter till internationella mästerskap såsom
EM och VM.
Övrigt
SSF anser att de uppfyller de krav som ställs på en medlemsorganisation (MO) i SISU
men en nyckelfråga är självklart om SISU anser att SSF bedriver idrottslig verksamhet. Från SSF:s sida är det ingen tvekan om detta.
I de flesta länder räknas schack som en sport enligt SSF. Den senaste uppgiften är att
det nationella schackförbundet är erkänt som sport och med i den nationella olympiska kommittén i 107 länder. I Norge har världsmästaren Magnus Carlsen fått flera
idrottsutmärkelser i konkurrens med stjärnor som Petter Northug och Marit Björgen.
Sverige och ytterligare några länder är således undantag från regeln, men eftersom
SSF aldrig ansökt om medlemskap i RF är det så att vi i Sverige helt enkelt inte har
behövt ta ställning till frågan om schack är en idrott.
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