
Frågor och svar om sammanläggning RF-SISU distrikt 

 

Som ett led i effektiviseringen av den regionala verksamheten kommer RF och SISU Idrottsutbildarna 

fr o m 1 januari 2020 att sammanlägga distriktsidrottsförbund och SISU-distrikt (19 stycken) till en 

juridisk person per distrikt. 

• Detta är främst ett sätt att förenkla administrationen för distrikten, det kommer inte att 

påverka kärnverksamheten.  

• Distrikten jobbar redan idag med en gemensam chef och ett gemensamt kansli, dvs 

sammanläggningen kommer inte att påverka den dagliga verksamheten nämnvärt.  

• Det finns inga planer på personalneddragningar med anledning av sammanläggningen. 

Sammanläggningen medför att:  

• Vi förenklar administrationen vilket ger oss ökad möjlighet till effektivisering inom bland 

annat ekonomi, IT, HR. 

• Vi förenklar för föreningar, samarbetspartners med flera.  Allt är som vanligt, fast enklare. 

• Den gemensamma organisationen kommer fortsatt att ha två tydliga uppdrag, ett 

idrottsuppdrag och ett folkbildningsuppdrag.  

• Vi kommer fortsätta att särredovisa folkbildningsstödet eftersom SISU Idrottsutbildarna även 

fortsättningsvis är ett fristående studieförbund och bildningsanslaget har ett specifikt 

ändamål. 

 

Bakgrund till sammanläggningen 

Vid RIM 2017 uppdrog RF-och SISU-stämman Riksidrottsstyrelsen och Förbundsstyrelsen att se över 

förutsättningar att slå samman DF och SISU-distrikt till en juridisk person med tydliga och skilda 

uppdrag. Uppdraget står i Verksamhetsinriktningen 2018–2019 och anges som svar på Innebandys 

motion om en effektivisering av Svensk idrott, tillsammans med uppdraget från RF-stämman att se 

över och implementera en modell för det samlade elitstödet. 

Källa: RS svar på Innebandys motion RIM  

Under 2017 utreddes frågan med syfte att lägga fram en rekommendation till RS och FS. Vid 

styrelsemötet i november 2017 fattades beslut om att genomföra sammanläggningen. 

Vad innebär den formella sammanläggningen? 

Det som formellt sker är att en av DF och SISU-d läggs ner (likvideras) medan den organisationen som 

blir kvar får ett utvidgat uppdrag i form av det nuvarande DF-uppdraget och det nuvarande SISU-

uppdraget. Idrotts-och folkbildningsuppdraget kvarstår och ska därmed fortsatt redovisas i enlighet 

med de skilda uppdragen. 

På vilket sätt förenklas och effektiviseras administrationen? 

Några konkreta exempel på där sammanläggningen effektiviserar administrationen: 

• En revisionsbyråkostnad istället för två.  

• En revisionsberättelse istället för två. 

• En balansräkning istället för två. 



• En lönekörning istället för två. 

• Ett stadgedokument. 

• En avtalspart för de externa parterna. 

• En webb istället för två. 

• En logotyp och grafisk profil istället för två.  

• En avsändare istället för två 

Vilka är de främsta fördelarna med sammanläggningen? 

Vi förenklar och effektiviserar vår egen administration såväl för distrikten som för hela 

organisationen (riks och distrikt). 

Vi tydliggör och stärker vår position som en rikstäckande organisation.  

Vi passar på att tydliggöra vårt erbjudande, en helhetslösning för utveckling inom idrott och 

folkbildning över hela landet. 

Vi blir tydligare och förenklar för våra intressenter. 


