Tillsättande av arbetsgrupp av organisation och styrning
Förbundsstyrelsen (FS) föreslår
Att årsmötet ger FS i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp rörande aspekter av Svensk Rugby Förbundet
(SRF) organisation och styrning med fokus på de regionala strukturerna.
Att under 2020 arbeta fram ett förslag på ny regionstruktur för att läggas fram till beslut på
förbundsårsmötet 2021
Följande aspekter ska utredas:
1. Inventering och analys av de regionala strukturerna inom SRF
2. Förslag till hur den regionala strukturen för SRF bör se ut. Möjligheter till färre
Special Distriktsförbund (SDF) genom sammanslagning ska utredas genom att belysa för- och
nackdelar.
3. Arbetsgruppen ska särskilt beakta att ge större
(I) mandat och inflytande till regioner,
(II) ökad samverkan mellan regioner och föreningar och
(III) större möjligheter till regionslag
4. Förslag till nya stadgar
Processen ska kontinuerligt förankras med distriktsförbund och föreningarna

Bakgrund
Svensk rugby ska bidra till en livslång, hälsobefrämjande livsstil, både fysiskt, psykiskt, socialt och
kulturellt, för alla baserat på rugbyns värderingar och spel.
Svenska Rugbyförbundet bildades 1932 och har sedan dess utvecklats under i princip samma
organisationsstruktur som efter bildandet. Den lokala uppdelningen av SDF har följt
Riksidrottsförbundets (RF) indelning av RF/SISU distrikt.
Hur svensk Rugby fungerar och är organiserad är viktigt. Men strukturen för SRF kan ibland vara svår
att överblicka och beskriva.
För att säkerställa att organisationen leds, arbetar och utvecklas på ett professionellt sätt för att uppnå
organisationens syften och mål behöver vi se över hur vi organiserar Svensk Rugby.
Centralt för organisationen av SRF är våra föreningar då dessa samlar samtliga de rugbyspelare som
utövar vår idrott. I dessa föreningsstrukturer finns de flesta av alla de resurser som behövs för att leda
och organisera verksamheten i form av ledare och tränare. Svensk Rugby står och faller med att det
finns föreningar av olika slag med möjligheter att utvecklas och att dessa finns över hela landet.
Samtidigt finns behov av att rugbyn i Sverige fungerar genom att hållas samman. Mellan SRF och
föreningarna finns behov av strukturer för att samordna verksamheter regionalt från
föreningsperspektivet. Även SRF har behov av att hitta formerna för att hålla samman gemensamma
aktiviteter regionalt.
Idag finns det enligt SRF stadgar, 6 kap 29 §, 20 stycken SDF och de allra flesta är ej fungerande
med vald styrelse och verksamhet. Denna situation är hämmande för utvecklingen av Svensk Rugby.

Att se över de regionala strukturerna har som syfte att komma med förslag för att
- Decentralisering av SRF genom att ge större mandat och inflytande till regioner
- Ökad lokal samverkan
- Förenkla
- Bättre nyttjande av gemensamma resurser
Förslag till beslut av årsmötet:
1. Styrelsen får till uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp enligt ovan
2. Styrelsen skall kalla till ett extra årsmöte under hösten 2020 (senast sista november)
3. På det extra årsmötet skall en regionsindelning föreslås som ersätter nuvarande
distriktsindelning
4. Förslag på stadgeändringar för att införa regionsindelningen i stadgarna
5. Förslag på hur nuvarande distriktsförbund ska transformeras till regionsförbund

