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Proposition – Stadgeändring 1 kap    
 

Ärendet:  Förslag till stadgeändring rörande Idrottens verksamhetsidé, utformning ; nu fråga 
om förtydligande om ställningstagande till sexuell läggning  

 

 

Bakgrund:  

 

Under de senaste åren, har RF och alla idrotter inom ramen för svensk idrott, anammat de 

grundläggande värderingar som råder i samhället. Detta har successivt inneburit att obsoleta lydelser 

försvunnit och mer tidsenliga formuleringar och ställningstaganden intagits.  

 

Förbundets stadgar har i den aktuella punkten, Idrottens verksamhetsidé, inte reviderats sedan 2010. 

Under tiden har vissa formuleringar och redaktionella ändringar skett i omvärlden, också i RFs 

regelverk.  

 

Förbundet antog 2011/2012 en ny Mångfaldspolicy, efter vilken alla underförbund och 

medlemsföreningar nu är anslutna.  

 

Skälen till förslaget:  

 

I nuvarande stadgar, saknas explicit uttrycket om sexuell läggning.  

Det är självklart så, att Förbundets stadgar, precis som i övriga idrotts Sverige och förbundets egen 

månfaldspolicy, skall tydligt framhäva detta faktum också i stadgan. 

 

Eftersom uttrycket utgör ett tillägg, kan det formellt inte ändras endast genom redaktionellt tillägg, 

utan skall formellt passera förbundsstämman som med beslut skall tillse formuleringen som en 

stadgeändring.  

 

Förbundsstyrelsen menar vidare att redaktionellt ändra lydelsen i hela kapitlet, så att det helt 

överensstämmer med den av Riksidrottsförbundet aktuellt gällande. 

 

Förslaget:  

 

Gamla lydelsen  

 

1 kap Idrottsrörelsens verksamhetsidé  
 



Idrott är  
 
Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.  
 
Idrott består av  
 
Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.  
 
Vi organiserar vår idrott  
 
Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri 
och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet (RF).  
 
Vi delar in vår idrott  
 
Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott 
till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för ungdomar mellan 13 och 20 
år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år.  
 
I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter. Barnets allsidiga idrotts-
utveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på 
barnens villkor.  
 
I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och 
hälsoinriktad bredd- och motionsidrott.  
 
I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande.  
 
I den hälsoinriktade bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande 
medan prestation och resultat är av underordnad betydelse.  
 
Vår verksamhetsidé  
 
Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och 
psykiskt som socialt och kulturellt.  
 
Därför vill vi utforma vår idrott så att:  
 
a. den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll,  
 
b. alla som vill, oavsett etnicitet, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska 
förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet,  
 
c. den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar,  
 
d. de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet,  
 
e. den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap. 
 
 

Nya lydelsen 

 
1 kap Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund*  
 



Idrottens verksamhetsidé  
 
 
Idrott är  
fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.  

 
Idrott består av  
träning och lek, tävling och uppvisning.  

 
Idrotten ger  
fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.  

 
Vi organiserar vår idrott  
i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i 

Riksidrottsförbundet.  

 
Vi delar in vår idrott  
efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med 

ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar 13-20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år.  

 

I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig 

idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens 

villkor.  

 

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott.  

 

I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I breddidrotten är 

hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre.  

 
Vi är en samlad idrottsrörelse  
som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla förbund och föreningar, såväl bredd som elit.  

Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition där elit- och breddverksamhet sker i nära samverkan, som 

ger inspiration, utveckling och livskraft. Inom idrottsrörelsen respekterar alla förbund och föreningar, såväl elit 

som bredd varandras roller och verksamhetsvillkor.  

 
Idrotten följer  
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) och 

FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.  

 
Idrottens vision  
 
Svensk idrott - världens bästa  
Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form 

och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt 

en utbildningsverksamhet i världsklass.  

 
Idrottens värdegrund  
 
Glädje och gemenskap  
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi 

ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.  

 
Demokrati och delaktighet  
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får 

vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt 

och oavsett bakgrund.  

 
 
 
 



Allas rätt att vara med  
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, 

oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska 

förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.   
 

Rent spel  
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för 

överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot 

mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan. 

 

 

 

 

Förbundsstyrelsens propositionsförslag till beslut: 

 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman att anta förslaget till ny lydelse av stadgarna i enlighet 

med förslaget.  

 

 

 

 

För Förbundsstyrelsen, 

 

 

…………………………………… 

Daniel Norrgård 


