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Styrelsens yttrande angående motion från Mellannorrlands simförbund gällande regel
410
Styrelsen för Mellannorrlands Simförbund har motionerat om en förändring av regel 410. Motionen avser att låta
både pojkar och flickor upp till och med 12 års ålder tävla i samma lopp och få möjlighet att tillgodoräkna sig dessa
resultat.

Motionen är helt i linje med RF:s riktlinjer för barn- och ungdomsidrott och sammanfaller väl med förbundets
långsiktiga strategiplan 2025 och verksamhetsinriktning för 2018-2019.

Det finns dock några aspekter som måste beaktas innan en eventuell regeländring kan beslutas.

Det är styrelsens bedömning att motionen är intressant och därför kommer en arbetsgrupp att tillsättas för att se
över möjligheterna till en eventuell förändring av ovan nämnda regel. En eventuell regeländring behöver inte vara
föremål för årsmötet, utan kan beslutas av SSFs styrelse.

Med detta anser styrelsen motionen besvarad.
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Styrelsens yttrande gällande motionen angående utbildning till simlärare och
simlärarassistent i Svenska simförbundets regi
I det arbete som har påbörjats med Svensk Simidrotts Strategi 2025 är utbildning en stor del.
I verksamhetsinriktningen för 2018-2019 är det prioriterat att arbeta fram en plan för området utbildning
samt att arbeta med webbaserade utbildningar. Det har tillsats en projektledare i arbetet med
webbutvecklingen av utbildningar.
Detta tillsammans med det faktum att SISU Idrottsutbildarna gör om sina utbildningar, görs det även en
större översyns av utbildningarna både vad det gäller omfattning och innehåll. Detta för att
utbildningarnas innehåll på bästa sätt ska vara en hjälp till att uppnå målen i Strategi 2025 och därmed på
sikt även visionen för Svensk Simidrott ”Svensk Simidrott i världsklass i ett Sverige där alla kan simma”.
Beslut som timplaner och innehåll för vissa specifika utbildningar bör inte vara den karaktär av frågor som
beslutas av ett årsmöte. Våra grundutbildningar är en del i ett större sammanhang, som SISU
Idrottsutbildare ansvarar för, t.ex. Plattformen, vilken är en gemensam utbildning för alla idrotter inom RF.
Styrelsen föreslår således att SK Laxens motion beaktas i det fortsatt arbetet med utbildningarna och att
frågan hanteras vidare av styrelsen och förbundschefen.
Med detta anser styrelsen motionen besvarad.

Motion 2018/3

Hässleholm 2017-12-29

Motion om Tävlingssamarbet e mellan klubbar .

S 71 vill efter dansk modell införa ett tävlingssamarbete, där klubbar, som har ett
nära samarbete, kan bilda lag på mästerskaptävlingar.
Ett tävlingssamarbete är en naturlig förlängning av ett träningssamarbete. Ett
tävlingssamarbete öppnar möjligheter för att klubbar, som redan har ett
träningssamarbete, kan bilda tävlingslag. På detta sätt fårsimmare som dagligen
tränar tillsammans, möjlighet för gemensamma upplevelser och utmaningar,
trotts skilda klubbtillhörigheter.
Detta tävlingssamarbete skall gälla på SM, JSM, Sum-Sim, GP, DM och JDM samt på
internationella tävlingar. På övriga tävlingar deltar simmarna i sina moderklubbar.
Man ansöker hos Svenska Simförbundet om att få bilda ett tävlingssamarbete.
Detta gäller ett år i taget och skall förnyas varje år.
Vi har gjort ett regelverk, som ungefär följer det som finns i Danmark, med vissa
anpassningar till hur vi har det i Sverige. Detta medföljer som bilaga 1.
S 71 förslår därför:
• Att det blir tillåtet för klubbar, att bilda tävlingssamarbete på ovan
nämnda t ävli ngar .
• Att ansökningar om detta skickas till Svenska Simförbundet och gäller för en
period av 1 år i taget och att det gäller från den 1/9 till den 30/8 året efter.
• Att man följer det regelverket som finns i bilaga 1.

Jonas Åström Ordförande S 71

Motion 2018/3

Motion 2018/3

Motion 2018/3

Styrelsens yttrande angående motion från S71 om tävlingssamarbete
S71 har motionerat om att införa en möjlighet för föreningar att ingå ett tävlingssamarbete. Styrelsen ser
att omfattningen av ett sådant samarbete behöver utredas ytterligare innan eventuellt beslut fattas om att
ändra i regelverket.

Styrelsen anser också att det är mycket angeläget att en sådan förändring har en bred förankring bland
landets simidrottsföreningar.
Styrelsen avser att under kommande verksamhetsperiod utreda frågan med motionärens förslag som
utgångspunkt.

Det är styrelsens bedömning att ett eventuellt förslag om tävlingssamarbete kommer att beröra sådant
som kan beslutas av SSF:s styrelse enligt regel 107 (kapitel 2 Allmänna bestämmelser och kapitel 3
Mästerskap och rekordbestämmelser), men utredningen kommer också att klargöra om det även behövs
ändringar i de delare där det behövs ett beslut av Simförbundsmötet (kapitel 1 Svenska Simförbundets
stadgar).

Med detta anser styrelsen motionen besvarad.

