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SIF går vidare efter RFs avslag 
Med anledning av dagens beslut, då RF stämman med mycket liten marginal, efter en 

lång debatt röstade nej till vårt inträde som medlem i RF.  

Vi har under en intensiv period under våren lagt ned mycket tid, resurser och 

tankestyrka på att övertyga såväl SVRF som RF om vårt berättigade inträde i den 

idrottsliga gemenskapen. Vi kan med stolthet säga till oss själva att vi gjort vår hemläxa 

och att vi hanterat en komplex politisk situation med den äran. Vi förlorade vår kamp. 

Vi gjorde det på målsnöret och med minsta möjliga marginal. 

Det är klart att vi är besvikna över utgången. Så här omedelbart efter RF stämman 

slickar vi nu såren. Det kommer vi inte att göra så länge till. Så snart vi i styrelsen 

pratat ihop oss kommer vi återkomma. Redan nu kan jag dock säga och lova att vi 

ingalunda kommer att lägga oss ned och dö. Den här motgången kommer att föda ny 

kraft och energi. Vi fortsätter att kämpa för att hitta lösningar. Jag vet att vi kommer 

att hitta dem. Ge mig och övriga styrelsemedlemmar chansen analysera nuläget under 

veckan, så lovar jag att återkomma med en handlingsplan inom kort. 

Jan Ljungholm 

Ordförande SIF 

Vad hände under RFs riksstämma 
SIFs ansökan om direkt medlemskap till Riksidrottsförbundet avslogs av riksstämman 

med 105 röster mot 81. 

Efter en första dragning från Riksidrottsförbundets styrelse, som yrkade avslag för SIFs 

ansökan, fick SIFs ordförande Jan Ljungholm och styrelsens utbildningsansvariga 

Ulrika Backan fyra minuter att framföra SIFs argument för bifall till vår ansökan. 

Sedan gick SvRF upp i talarstolen och berättade ungefär samma saker som de gick ut 

med skriftligt till förbunden för två dagar sedan och de valde att inte ha några 

yrkanden. Sedan gick Hockeyförbundet upp och argumenterade för SIF och yrkade bifall 

till vår ansökan så begärde Parasportförbundet en ajournering på 10 minuter för 

överläggningar då de ansåg att det framkommit ny information som de ville diskutera 

internt.  

Efter 10 minuters paus blev det fler förbund som begärde ordet där Parasportförbundet, 

Sportdykarförbundet och Draghundsförbundet yrkade på bifall för SIFs ansökan. 

Skridskoförbundet och Motorsportförbundet yrkade däremot för avslag på ansökan.  

Då det fanns två förslag till beslut gick frågan till omröstning. Både den muntliga 

röstningen och visningen av lappar var så jämn att det krävdes rösträkning. Röstningen 

skulle ske via iPads och tekniken strulade vilket gjorde att det tog ganska lång tid innan 

omröstningen var avgjord.  

Tyvärr förlorade SIF omröstningen med bara 24 röster. 


