Principbeskrivning av SFF fördelningsnyckel
Grundtanken är att grenförbunden ska tilldelas bidrag från SFF i proportion till vad grenarna har genererat från
RF, och grenospecifika bidragsdelar från RF i proportion till grenarnas storlek och verksamhet.
För att göra det mer rättvist mellan GF då det finns ett antal skillnader i förhållandet RF-SFF och SFFgrenförbund har grenförbunden och SFF styrelse kommit överens om följande förslag på faktorer att tillämpa vid
fördelning till grenförbunden:

1.

Storlek
Storleksstödet fördelas till
20% utifrån antal registrerade för respektive gren i IdrottOnline 31 dec föregående år
80% utifrån antal unika deltagare på regional eller nationell tävling föregående år
Kommentar: Incitament att rekrytera och registrera så många som möjligt i IdrottOnline finns kvar, men hur
många som faktiskt tävlar på regional nivå och uppåt är avgörande. Detta förväntas ge ett mer rättvisande och
relevant mått på grenarnas storlek.

2.

Verksamhet
Verksamhetsstödet (LOK-, Utbildnings- och Elitstödsbaserade delarna av SF-stödet) fördelas på samma
sätt som från RF.

3.

Andra grenspecifika bidrag
Elitstöd, Stimulansstöd och den grenspecifika delen av Utvecklingsstödet fördelas till de grenförbund
som genererat bidragen enligt de faktorer som RF tillämpar.
Kommentar: Ifall RF tillämpar “20%-regeln” pga minskat Elitstöd fördelas den resterande grenospecifika delen i
samma proportioner som föregående år. Den Elitstödsbaserade delen av Verksamhetsstödet följer fördelningen av
Elitstödet.

4.

Grenospecifika bidrag
Basstöd, Takmedel och “Basdelen” av Utvecklingsstödet fördelas enligt ovanstående definitioner av
Storlek och Verksamhet.

5.

SFF:s kostnader
Årsmötet beslutar hur stora medel som ska avsättas till SFF:s verksamhet med utgångspunkt i styrelsen
förslag. I fördelningsberäkningen avvarar grenarna dessa medel i proportion till punkt 1-4 så att
fördelningen inte slår skevt mellan grenförbunden beroende på vilka bidragsdelar som nyttjas till SFF:s
verksamhet. Undantag:
- särskilda stöd som grenförbund aktivt sökt går oavkortat till grenförbund
- de resurser som licenshantering kräver läggs ut separat och finansieras i proportion till grenarnas
licensantal.
Övriga undantag, t.ex. att en viss bidragsdel ska finansiera en viss del av SFF:s verksamhet, ska
beslutas av årsmötet. Eventuella krav kopplade till olika bidragsdelar följer med till mottagare, såväl
grenförbund som SFF-verksamhet.

6.

Minimibidrag till grenförbund
Oavsett ett grenförbunds storlek och vad grenen genererar enligt fördelningsnyckeln, ska ett
grenförbund garanteras ett minimibidrag som ska framgå av styrelsens förslag till ekonomisk plan.
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7.

Föreningsstödet (föreningarnas Idrottslyft)
Grenförbund beslutar om den andel av förbundets tilldelade föreningsstöd som grenen genererat.

8.

Övriga krav
För att fördelning ska kunna genomföras krävs att grenförbund och föreningar registrerar ett antal
uppgifter:
- Förening ska ange vilka grenar man bedriver verksamhet inom och ska vara medlem i motsvarande
grenförbund.
- Förening ska registrera vem som är aktiv inom respektive gren i IdrottOnline.
- Förening ska ange vilken gren LOK-stödsrapportering gäller.
- Förening/grenförbund som arrangerar utbildning ska rapportera detta till SFF inklusive ange
gren/grenar (kansliet ansvarar för att mer info om utbildningar och rapportering finns tillgängligt på
förbundshemsidan).
- Förening ska följa eventuella RF-krav som följer tilldelade bidrag och på begäran återrapportera till
SFF (t.ex. föreningsstödet).
- Grenförbund ska innan utgången av januari delge SFF en lista på svenska spelare som deltagit på
regional tävling eller högre nivå föregående år. Svensk tävlingsdeltagare ska vara registrerad i
IdrottOnline som aktiv inom grenen samt finnas med i en daterad tävlingslista. “Regional nivå”
definieras som tävling med deltagare från minst 3 olika föreningar.
- Grenförbund ska följa eventuella RF-krav som följer tilldelade bidrag och på begäran återrapportera
till SFF. Grenförbund ska följa RF:s och SFF:s krav på planering för att ha rätt till respektive
bidragsdel. T.ex. ska grenförbund i sin verksamhet ha uppfyllt gällande “Utvecklingsplan” samt
bidragit i alla kategorier till kommande års plan för att ta del av Utvecklingsstöd och Föreningsstöd.
Annars görs en procentuell avräkning som tillfaller de andra grenförbunden.
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