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17. EKONOMISK INRIKTNING FÖR 
GYMNASTIKFÖRBUNDET 2023-2024 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 

att bifalla förbundsstyrelsens förslag till ekonomisk inriktning för perioden 2023-

2024 

 

Förbundsstyrelsen fördelar de ekonomiska resurserna utifrån verksamhetsinriktningen 

2023–2024 och utifrån förbundsmötets beslut 2022. Kravet på det egna kapitalet är att det 

minst ska motsvara personalkostnader för anställd personal i sex månader. 

Inför verksamhetsåret 2020 förändrades fördelningsmodellen av det statliga stödet via 

Riksidrottsförbundet (RF). En stor del av Gymnastikförbundets intäkter kommer via det 

statliga stödet som fördelas mellan organisationsstöd samt verksamhetsstöd för barn, vuxna, 

para och elit. Stödets nivåer beräknas dels utifrån omfattningen av verksamhet inom 

gymnastiken dels utifrån de kvalitativa beskrivningar som delgivit RF för utvecklingen av 

Svensk Gymnastik. Det är därför viktigt att alla medlemsföreningar fortsatt rapporterar sin 

verksamhet i IdrottOnline för de kvantitativa beräkningarna. 

Utöver organisationsstödet och verksamhetsstödet erhåller Gymnastikförbundet särskilt 

stöd för återstart efter pandemins effekter. Detta stöd fördelas under verksamhetsperioden 

utifrån särskilda anvisningar från Riksidrottsförbundet till medlemsföreningar, regioner 

samt nationella kansliet. 

Övriga större intäkter för Gymnastikförbundet är medlemsavgifter, licensmedel, försäljning 

av produkter, tävlingsavgifter och samarbetspartners/sponsorer.  

Det är förbundsstyrelsens uppfattning och ståndpunkt att det är viktigt att det statliga stöd 

Gymnastikförbundet erhåller också kommer regionerna tillgodo. Utifrån de förändringar 

som gjorts av det statliga stödet infördes från och med 2021 en ny beräkningsmodell för 

regionsstödet som baseras på del av medlemsintäkten. Stödet ska utgöra 30 % av fakturerad 

medlemsavgift från föregående år. Tilldelningen sker med lika stora delar till varje region. 

Detta innebär en tilldelning för verksamhetsåret 2023 om ca 300 tkr per region. Denna 

förändring skedde i samband med förra förbundsmötet. Stödet ska säkerställa att regionerna 

har förutsättningar att arbeta utifrån de förnyelseresor som ska leda oss mot 2028 inom 

områdena barn, ungdom, vuxen och para. 

Förbundsstyrelsen arbetar för att öka förbundets tillgång till fria medel och kontinuerligt se 

över de fasta kostnaderna så att resurserna används på bästa sätt för att förverkliga strategi 

2028. Förbundsstyrelsen vill dock uppmärksamma stämman om att på samma sätt som det 

skett en förändring av bidragssystemet så sker en förflyttning av RFs stöd till 

specialidrottsförbunden. Speciellt inom IT-området. Detta medför markant ökade kostnader 

för Gymnastikförbundet för att kunna upprätthålla en ändamålsenlig digital plattform för 

uppdraget.  

I arbetet ingår att aktivt hitta andra intäktsmöjligheter samt att befintliga och nya 

partnersamarbeten utvecklas, ett arbete som kommer att intensifieras under 

verksamhetsperioden i syfte att öka självfinansieringsgraden.  


