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1. Introduktion och Sammanfattning: 

 

Saltsjöbadens IF bildades 1906 och rymmer idag 10st idrotter; Fotboll, Ishockey, Gymnastik, Simning, 

Fäktning, Kajak, Skidor, Basket, Innebandy och Friidrott. 

SIF har under åren vuxit kontinuerligt och är idag med knappa 3000 medlemmar Nackas största 

idrottsförening. Föreningen omsätter över 10MSEK och har ett flertal anställda sportchefer samt 

kanslipersonal.  

 

SIF är sedan starten organiserad som ”flersektionsförening”. Organisationformen är normal för 

nystartade och mindre föreningar. För större föreningar som vuxit kraftigt är flersektionsmodellen 

många gånger mycket begränsande och problematisk. Ett stort antal föreningar i vår närhet har 

därför omorganiserats i takt med att föreningen vuxit. 

Fotbolls- och Hockeysektionerna har kommit till den slutsatsen att även SIF nu sedan en tid har nått 

den storlek att ”Flersektionsmodellen” tyvärr inte längre fungerar. Modellen är alltför begränsande 

för hela föreningens utveckling samt även för vissa framförallt större sektioner. 

(Flersektionsmodellens problem för SIF finns i detalj beskrivna i kapitel 2) 

 

Fotbolls- och Hockeysektionerna föreslår  i motionen att SIF övergår till en Förening med 

”specialidrottsföreningar”, dvs där sektionerna har möjlighet att bli egna juridiska personer under 

SIF:s paraply. En sådan organisationsform är anpassad för SIFs storlek av idag.  

Förslaget har utarbetats i mycket nära samarbete med SISU Idrottsutbildarna som i detalj har satt sig 

in i SIFs verksamhet och behov. 

(Specialidrottsmodellens uppbyggnad och funktion finns i detalj beskriven i Kapitel 3). 

 

Det bör betonas att med den föreslagna organisationsförändringen bibehålls SIFs klubbidentitet, 

gemensamma historia och värdegrunder. SIF kommer fortsatt att vara en fleridrottsförening med 

samma antal medlemmar, ett gemensamt medlemskap och samma möjligheter att testa på flera 

olika sporter inom ramen för en gemensam förening. 

Fotbolls- och Hockeysektionerna anser att organisationsförändringen är absolut nödvändig för 

respektive sektions fortsatta verksamhetsutveckling. 

 

 



 

 

2. Detaljerad Bakgrund 

 

I en flersektionsförening bedrivs verksamheten i en enda juridisk person, Huvudföreningen. Det 

innebär att föreningen har en enda ekonomi och att allt juridiskt ansvar samt alla avgörande beslut 

alltid måste fattas centralt av föreningens Huvudstyrelse (HS).  

Respektive sektion kan i en flersektionsförening inte vara en juridisk person. Det innebär tex att en 

sektion inte kan ha en egen ekonomi, inte är rättskapabel, inte kan ingå egna avtal, inte kan fatta 

avgörande beslut själva, samt inte ha egna anställda eller arvoderad personal 

Denna tydligt centraliserade organisation, med endast en juridisk person, är huvudorsaken till att 

flersektionsmodellen blir problematisk för växande föreningar.  

Exempel på hur flersektionsmodellen begränsar SIF idag finns redovisat i detalj nedan:  

 

 

2.1 Arbetsbelastning Huvudstyrelse. 

 

SIF’s Huvudstyrelse (HS) är idag ytterst ansvarig för ekonomi, avtal, beslut och alla anställda. I takt 

med att föreningen vuxit har arbetsbelastningen ökat markant. Alla avgörande beslut måste i vart fall 

formellt föreläggas och tas av HS. HS har vid ett flertal tillfällen under året även mycket tydligt 

klargjort att det numer inte längre är möjligt för en ideell huvudstyrelse att hantera SIFs storlek. 

Under slutet av 2016+2017 har föreningen haft en ”Klubbchef”.  Klubbchefsfunktionen har dock 

enligt Fotbollen och Hockeyn komplicerat organisationen samt ökat på internarbetet, utöver att det 

inneburit en ytterligare kostnad för verksamheten. Om en ideell förening behöver en 

Klubbchef/Koordinator för att HS ska kunna hantera sitt uppdrag så är det ett tydligt tecken på att 

föreningen har fel organisationsmodell.  

 

I Fotbollens och Hockeyns förslag decentraliseras HS arbetsbörda ut till sektioner som så önskar. 

Detta innebär att HS arbetsbelastning minskar kraftigt och blir hanterbar. Någon Klubbchefsfunktion 

eller liknande resurs är därmed heller inte nödvändig. 

 

  



 

 

 

2.2 En fråga - två styrelsebeslut. 

 

En sektion i SIF kan inte vara juridisk person men dess styrelse är ”operativt” ansvarig för sin 

verksamhet och för att uppsatta budgetramar hålls. HS är som föreningens enda juridiska person 

ändock ytterst ansvarig för hela föreningen och alla sektioners ekonomi etc.   

Detta förhållande och dubbelkommando innebär att ett stort antal frågor måste beredas, behandlas 

och diskuteras i två separata styrelser för att kunna komma till beslut. Mycket tid måste läggas på 

internkommunikation mellan Sektions- och Huvudstyrelse, för förankring, synkronisering och 

avstämning. Tiden för detta är ideell och tas från tid som istället hade kunnat  läggas på 

verksamhetsutvecklingen. Framförallt de större sektionerna tar upp oproportionerligt mycket tid av 

HS på bekostnad av de mindre. 

Vidare finns, i en ideell organisation, en stor risk att informationsutbytet inte sker i önskad 

omfattning vilket leder till att felaktiga beslut fattas i fel styrelse, att beslut faller mellan två stolar 

och generell friktion mellan  HS och sektionsstyrelserna.  

Det finns ett mycket stort antal exempel på dessa negativa effekter bara under 2017. 

 

I Fotbollen och Hockeyns motion kommer en mycket stor del av HS arbete att kunna utföras av de 

sektionsstyrelser som så önskar på egen hand. Detta innebär en effektivare organisation i stort och 

att HS kommer att få mycket mer tid över åt verksamhetsutveckling för hela föreningen och de 

mindre sektionerna. 

 

 

2.3 Ekonomi. 

 

En flersektionsförening som SIF har en helt delad och sammanflätat ekonomi. 

För mindre föreningar med låg total omsättning är detta inget problem. För större föreningar, som 

SIF, uppstår dock ett stort antal utmaningar och problem: 

 

 Överskott kan ej sparas  

I en flersektionsförening har varje sektion en rambudget för varje år att förhålla sig till. Överskott 

som genereras i respektive sektion kan dock inte sparas  från ett år till ett annat. Detta 

förhållande har en helt avgörande inverkan på varje sektions möjligheter, och motivation, att 

stabilisera ekonomin över tid, med ökade intäkter och minskade kostnader. 



 

Under 2017 har SIF arbetat med en modell för att försöka skapa en fiktiv sektionsbalans även i 

flersektionsförening; den sk ”Lilla Balansen”. ”Lilla Balansen” är dock endast en sektionsspegling 

av hela föreningens egna kapital och saknar helt juridisk bärighet. Den ger inga garantier för att 

överskott stannar i sektionen och bygger helt på ett fullt samförstånd mellan alla sektioner över 

tid.  

För större sektioner med omfattande egen ekonomi, egna anställda och stora samarbetsavtal är 

”Lilla Balansen” därför tyvärr otillräcklig.  

I Fotbollens och Hockeyns förslag kommer sektioner som så önskar att få en egen ekonomi och 

därmed full kontroll och fulla garantier att genererade överskott stannar i sektionen. 

 

 Låg kostnadskontroll 

I en flersektionsförening beslutar HS om alla sektionsövergripande kostnader/utgifter. Dessa 

fördelas sedan ut och täcks i princip till fullo av sektionerna. Det är svårt för en Huvudstyrelse att 

kunna sätta sig in i hur hårt vissa kostnadsposter kan slå på en sektions rambudget. Exempel på 

detta är kostnader för Klubbchef 2017. Trots mycket stora ansträngningar har Hockeyn och 

Fotbollen inte lyckats förmedla till HS att de bägge sektionerna inte har råd att absorbera 

kostnaden för Klubbchef utan beslut har fattats av HS i motsatt riktning. 

Vidare är det också svårt för enskilda sektioner att förstå och kunna sätta sig in i vissa utgifters 

storlek och arbeta med kostnadsreducering av dessa. Exempel på detta är den årliga avgiften till 

Kansliet AB för redovisningstjänster/hemsida/Kanslietonline. Hockeyn och Fotbollen står för 

uppemot 50% av föreningens totala kostnad på en bit över en halv miljon kronor. Hockeyn och 

Fotbollen har försökt förstå hur kostnaden kan vara så hög. Bägge sektioner  har försökt få 

tillgång till avtal, förstå storlek och uppbyggnad på fast och rörlig del samt att tillsammans med 

HS se hur kostnaden kan minskas för föreningen i stort samt för respektive sektion. Nuvarande 

organisationsform omöjliggör tyvärr detta vilket är mycket allvarligt. 

Även sektionsövergripande intäkter skapar stora problem. Exempel på detta är bonusintäkter 

från materialleverantörer. Fotbollen står för i storleksordningen 85% av föreningens 

materialinköp men det finns inga garantier för att bonusfördelningen följer detta. Det är ett HS 

beslut. Jämförbara fotbollsföreningar i Nacka kan på ett tidigt stadium kalkylera in 

hundratusentals kronor i årsbudget och planera verksamheten utifrån detta. För SIF Fotboll är 

detta pga organisationsmodellen inte möjligt. 

 

 Riskutsatthet. 

2012 rådde stora ekonomiska missförhållanden i en begränsad del av föreningen. Med en 

gemensam ekonomi som idag finns risk att skötsamma sektioner kan drabbas mycket hårt om 

liknande situationer skulle uppstå.  

I Fotbollens och Hockeyns förslag kan sektioner som så önskar få en helt skyddad ekonomi, icke 

riskutsatt från andra verksamheter i föreningen. 



 

 

2.4 Anställd/Arvoderad personal, avtal  

Flera sektioner i SIF har idag egen anställd och arvoderad personal, som till 100% bekostas av den 

egna sektionen. Det yttersta personalansvaret ligger dock idag på HS som juridisk person. 

Detta skapar en otydligt arbetsordning med otydliga ansvarsroller. Mycket tid får läggas av två 

styrelser parellellt för upprättande av anställningsavtal, lönediskussioner, personalvård, rapportering, 

uppgifter etc.  

I Fotbollens och Hockeyns förslag tillhör de anställda och arvoderade sektionen fullt ut om så önskas. 

Rollerna och arbetsgången blir tydlig och HS kan lägga mer tid och kraft på verksamhetsutvecklingen.  

  



 

 

 

3. Upplägg och detaljer : 

Som framgått av bakgrundsbeskrivningen ovan är huvudskälet till SIFs organisatoriska problem idag 

att det i en flersektionsförening endast kan finnas en ”Juridisk Person”; huvudföreningen.  

Det är detta förhållande som är den gemensamma nämnaren och ligger till grund för de problem 

som är sammanfattade i det tidigare kapitlet, från ekonomistyrning till ineffektivt föreningsarbete, 

överbelastning och hantering av anställda etc. 

 

Fotbollen och Hockeyn föreslår därför att föreningen övergår till en ny decentraliserad 

organisation där sektioner som så önskar kan bli egna juridiska personer med egna 

organisationsnummer helt under SIF:s paraply. 

Fotbollen och Hockeyn anser att detta förslag löser  de problem som finns beskrivna i kapitlet ovan 

på ett mycket tillfredsställande sätt.   

En förening där vissa sektioner är egna juridiska personer kallas för ”förening med 

specialidrottsföreningar”. 

 

3.1 Funktion ”Förening med Specialidrottsförening”: 

 I en förening med ”Specialidrottsföreningar” bildar de sektioner som så önskar en egen 

”underförening” (=Specialidrottsförening) med beteckningen <Saltsjöbadens IF 

n.n.Förening>, tex ”Saltsjöbadens IF Fotbollsförening”. 

 

 Sektionen (=Specialdrottsföreningen)  blir en egen juridisk person och fullt rättskapabel. Som 

sådan har man egen ekonomi, kan ingå avtal och ha egna anställda. 

 

 Specialidrottsföreningen knyts sedan in till Huvudföreningen via en mindre stadgeändring.  

 

 Stadgeändringen tydliggör att Sektionen = Specialidrottsföreningen är knuten till 

Huvudföreningen. 

 

 Stadgeändringen möjliggör för Specialidrottsföreningen att verka under SIF:s varumärke. 

 

 Som medlem i en Specialidrottsförening är man alltid medlem i Huvudföreningen. SIF 

kommer därmed fortsatt att ha lika stort antal medlemmar. 

 

 I motionen, kapitel 4 i detta dokument, finns stadgeändringstexten för att realisera modellen 

för SIF. 



 

 

 

3.2 Fördelar ”Förening med Specialidrottsförening”: 

 

Specialidrottsmodellen innebär följande fördelar: 

 

 En omorganisation helt anpassad för SIF s nuvarande storlek möjliggörs utan att föreningens 

värdegrund, gemensamma historia och det vi uppfattar som klubbidentitet förändras. Aktiva 

medlemmar och föräldrar kommer inte att märka något direkt skillnad. Däremot indirekt 

med en bättre verksamhet över tid. 

 

 SIF är fortsatt en fleridrottsförening med samma antal medlemmar, ett gemensamt 

medlemsskap och samma möjligheter att testa på flera olika sporter inom ramen för en 

gemensam förening. 

 

 De stora sektionerna tar idag mycket tid i anspråk av Huvudförening och HS och är 

huvudorsaken till att HS arbete idag är övermäktigt. I en decentraliserad organisation där 

större sektioner kan agera självständigt, frigörs stora resurser ”centralt”.  

 

Detta innebär att Huvudföreningen kan lägga mycket mer fokus på mindre sektioners behov 

och säkerställa deras framtida utveckling. 

 

Det innebär vidare att Huvudföreningen kan lägga mycket mer tid än idag på ideell 

föreningsutveckling, värdegrundsarbete, arbete med sponsorer, kommun, klubbkänsla, 

gemensamma aktiviteter, och kostnadseffektiviseringar etc.  

 

 För stora sektioner medges en helt nödvändig självständighet när det gäller all ekonomi, 

möjlighet att ingå och följa upp avtal, utöva kostnadskontroll och uppnå kostnadseffektivitet,  

fatta centrala beslut rörande den egna verksamheten samt ansvara för egen personal.  

  



 

 

3.3 Medlemsavgifter 

 

För att bli medlem i en Specialidrottsförening krävs först medlemsskap i SIF. (Detta regleras i 

specialidrottsföreningens stadgar). SIF kommer därmed att fortsatt ha lika många medlemmar.  

En idrottsutövare som endast önskar vara aktiv i en Specialidrottsförening erlägger således samma 

medlemsavgift till SIF som en utövare aktiv inom en föreningssektion.  

 

3.4 Överföring sektionens materiella och immateriella tillgångar  

I syfte att möjliggöra uppstart och drift av en Specialidrottsförening behöver verksamhetens 
uppbyggda tillgångar överföras från befintlig sektion till Specialidrottsföreningen. 

 

I motionen föreslås följande process: 

 Vid det datum då Sektionen ombildas till Specialidrottsförening ska material som bekostats 
och nyttjas av sektionen överföras till Specialidrottsföreningen. Detsamma gäller avtal som 
ingåtts av SIF specifikt för Sektionens räkning samt immateriella rättigheter såsom 
spelarlicenser. 
 

 Senast en månad efter SIFs årsbokslut är reviderat ska HS tillse att Sektionens fastställda 
”Sektionsbalans” (=”Lilla Balansen”) överförs till Specialidrottsföreningen.  

I syfte att förenkla processen föreslås att en Sektion kan ombildas endast vid två tillfällen per år; 1 
januari respektive 1 juli. Tillfällena är valda med hänsyn tagen till olika verksamhetssäsonger inom 
föreningen.   

 

3.5 Bildande av Specialidrottsförening 

Beslutet att ombilda en Sektion till Specialidrottsförening föreslås fattas vid Sektionens ordinarie 
årsmöte alternativt extrainsatta Sektionsmedlemsmöte. Minst 2/3 av antalet avgivna röster 
erfordras. En Sektion som beslutat om ombildning ska skriftligen meddela detta till HS i god tid före 
dag för upptagande SIF.  

De sektioner som uppvisar en negativ Sektionsbalans (=Lilla Balans) äger inte rätt att ombildas till 
Specialidrottsförening.  Vidare ska Specialidrottens stadgar vara förenliga med RF’s normalstadgar 
eller SIF’s stadgar. 

  



 

 

 

3.6 Mindre och nya sektioners/idrotters utveckling  

 

I en situation där Fotbollen och Hockeyn blir egna juridiska personer kommer Fotbollen och 

Hockeyn också ha egna ekonomier.  

Värt att notera här är att övriga 8 sektioner i SIF i det läget kommer att ha ca 1780 

medlemsaktiva och därmed utgöra en klart större ekonomi/omsättning än Fotbollen och 

Hockeyn tillsammans, se tabell nedan. 1780 medlemsaktiva är i ett Nackaperspektiv en mycket 

stor och resursstark förening. De samlade egna kapitalet för dessa 8 sektioner överstiger 2MSEK, 

varav c:a 800.000 SEK är en icke sektionsbunden reserv avsedd för oförutsedda händelser och 

föreningsutveckling. (Siffrorna är från 2016 års bokslut). 

 

Idrott Medlemsaktiva Totalt: 

Fotboll 1032 1032 st 

Ishockey 408 408 st 

 

Gymnastik 545  
 
 
Summa: 1780 st 

Simning 646 

Friidrott 73 

Basket 117 

Fäktning 53 

Skidor 106 

Kajak 90 

Innebandy 150 

 

Det förs ibland diskussioner om vilken föreningsmodell som är mest fördelaktig för mindre 

sektioners utveckling. I dessa diskussioner refereras ibland till andra föreningar till stöd för ens 

teori i frågan. I detta sammanhang bör nämnas att man alltid måste sätta sig in i detaljer kring 

vissa idrotters utveckling och eventuella avveckling. Som bekant har ett flertal idrotter lagts ner i 

SIF, även i modern tid, som inte alls har varit kopplade till organisationen utan helt andra 

faktorer.  

Förhoppningen är dock att den föreslagna modellen kommer att ge avsevärt mer tid för HS att 

kunna ägna sig åt föreningsutveckling och stöd åt SIFs mindre sektioner än idag.  

  



 

 

 

 

4. Motion 

 

 

 

Motion lämnas in av samtliga medlemmar i sektionsstyrelserna för SIF Fotboll och SIF Hockey. 

 

 

Fotboll: 

Tomas Hjort, Magnus Klingberg, Dusanka Stojadinovic, Anna Björkestrand, Andrei Postoaca. 

 

Hockey: 

Catharina Baerselman, Thomas Ranje, Magnus Wilkne, Johan Kinnander, Sofia Ardern, Richard 

Julin, Carl Brusewitz och Lars Edfast 

 

  



 

 

Motion : Organisationsförändring: 

 

Motionen föreslår att följande text läggs till SIFs stadgar: 

 

 Den idrottsliga verksamheten inom en gren kan bedrivas i en till Saltsjöbadens IF knuten 
Specialidrottsförening, som i sitt namn har beteckningen Saltsjöbadens IF + idrottsgrenens 
beteckning + Förening. 
 

 Det åligger Specialidrottsföreningen, som ett villkor för att en sådan Specialidrottsförening 
skall få utöva verksamhet under beteckningen Saltsjöbadens IF: 

 
o dess stadgar ska vara förenliga med RF:s normalstadgar eller Saltsjöbadens IF’s 

stadgar. 
 

o att medlem i Specialidrottsföreningen är medlem i Saltsjöbadens IF. 
 

 Specialidrottsföreningen äger rätt att använda Saltsjöbadens IF’s namn, klubbmärke, färger 
och andra immaterialrättsliga kännetecken. 
 

 Beslutet att ombilda en Sektion till Specialidrottsförening fattas vid  Sektionens ordinarie 
årsmöte alternativt extra Sektionsmedlemsmöte. Minst 2/3 av antalet avgivna röster 
erfordras. En Sektion som beslutat om ombildning ska skriftligen meddela detta till 
Saltsjöbadens IF’s Huvudstyrelse i god tid före valt ombildningsdatum. Möjliga 
ombildningsdatum är 1:a januari respektive 1:a  juli. 
 

 Ombildningen fastställs av Saltsjöbadens IF’s Årsmöte eller extra Årsmöte. En sektion nekas 
ombildning till Specialidrottsförening endast om dess Sektionsbalans (även kallad ”Lilla 
Balansen”) är negativ vid ombildningsdatum. 
 

 På fastställt ombildningsdatum ska Saltsjöbadens IF’s Huvudstyrelse tillse att material som 
bekostats och nyttjas av sektionen överförs till Specialidrottsföreningen. Detsamma gäller 
avtal som ingåtts av Saltsjöbadens IF specifikt för Sektionens räkning samt immateriella 
rättigheter såsom spelarlicenser. Senast en månad efter SIFs årsbokslut är reviderat ska 
Saltsjöbadens IF’s Huvudstyrelse tillse att fastställd sektionsbalans överförs till 
Specialidrottsföreningen.  
 
 

 

 Vidare föreslås att stadgarna justeras i 1.kap 1§, samt 7.kap 1§till:  

 Saltsjöbadens Idrottsförening är organiserad som en flersektionsförening med 
specialidrottsföreningar. 

  


