SÆRIDRETTER

Aikido, kenjutsu, kyudo, sipalki, taido, kali/arnis/eskrima,
qwankido, capoeira, hapkido, krav maga, kuksoolwon,
ninjutsu, iaido, jodo, naginata, taijiquan, kungfu

SÆRFORBUNDSALLIANSER
Ny form for forpliktende samarbeid?

FORBUNDSSTRUKTURER
• Særforbund
– Én juridisk enhet
– Én internasjonalt definert særidrett
• På egen regning; IOC og/eller GAISF/SportAccord anerkjent

– Én eller flere idrettsgrener/disipliner/øvelser
– Med eller uten særkretser/regioner

• Fleridrettsforbund
– Én juridisk enhet
– To eller flere internasjonalt definerte særidretter
• På egen regning; som kunne/burde vært egne særforbund

– Én eller flere idrettsgrener/disipliner/øvelser under hver særidrett
– Med eller uten særkretser/regioner

SAMARBEID
• Det vil være basert på frivillighet og vil opprettholde hver idretts identitet,
og formelle rettigheter
• Det gir mulighet for felles administrative ressurser, felles spisskompetanse
og faglig og idrettspolitisk samarbeid
• Mer omfattende samarbeid for å ta ut personalmessige og andre gevinster
må som regel avtalefestes og blir fort komplisert
• Slike samarbeid, med eller uten skriftlige avtaler, vil være sårbart siden
uenighet og særinteresser lett vil kunne destabilisere samarbeidet

SAMARBEID OM SAMMENSLÅING…
•

•

To eller flere organisasjonsenheter skal enes på flere nivåer;
– Hver sine styrer og forbundsting må ta saken…
– Nytt felles forbundsting som skal sette den nye organisasjonen
– Hvem skal være President, Generalsekretær osv.?
– Hvordan ivaretas identiteten og egenarten til «min» idrett og «mitt» forbund?
– Hvordan ivaretas frivilligheten, demokratiet og selvråderetten for «min»
idrett/forbund?
– Fremstår ikke som et fritt og selvstendig særforbund internasjonalt…
– Økonomisk sammenslåing
– Nytt organisasjonsnavn og logo
Kan fort oppleves som trussel og tvang fra oven…

FORDELER MED FLERIDRETTSFORBUND
• Én overordnet formell enhet med underlagte særidretter og grener
• Mest effektivt om en ser etter administrativ effektivitet,
stordriftsfordeler, koordinering av kompetanse, antall politiske
ledere, styremedlemmer etc.
• Gir mulighet for forutsigbar utvikling av felles administrative
ressurser, felles spisskompetanse og faglig og idrettspolitisk
samarbeid.
• Det vil være organisasjonsmessig stabilt, og uenighet og
særinteresser må løses gjennom formelle prosesser under ett
overordnet styre.

SÆRFORBUNDSALLIANSER
• Et overordnet formelt fellesskap, men med "selvstendige" særforbund
som medlemmer
• Det krever et overordnet formelt forpliktende fellesskap under felles
ledelse på viktige fellesområder
• Hver idrett kan beholde sin identitet, navn, aktivitetsansvar og formelle
rettigheter
• De frivillige opplever i stor grad å styre egen idrett
• Internasjonalt fremstår man som et fritt og selvstendig særforbund
• Gir mulighet for forutsigbar utvikling av felles administrative ressurser,
felles spisskompetanse og faglig og idrettspolitisk samarbeid
• Det vil være organisasjonsmessig stabilt, og uenighet og særinteresser
må løses gjennom formelle prosesser under ett overordnet styre

GEVINSTER VED STØRRE ENHETER
• Bedre administrativ støtte gir mulighet for tydeligere roller og en bedre
hverdag for de tillitsvalgte i overordnede organer
• Økt profesjonalitet gir gode administrative rutiner, evne til å utnytte
teknologi og moderne verktøy, samt opprettholde høy kvalitet på det
administrative arbeidet
• Ansvarlig personaladministrasjon er krevende, og lar seg lettere ivareta i
en litt større organisasjon med avklarte oppgaver og ansvarsplassering
• Ansvarlig forretningsførsel forutsetter gode rutiner, både i selve budsjettog regnskapsarbeidet, og i rapporterings- og kontrollfunksjonene

•

•

•

•

Evne til å tåle økonomisk utfordringer. Små enheter har ofte begrenset likviditet
og er sårbare ved uforutsette økonomiske hendelser, f.eks. underskudd i
arrangementer eller uforutsette store kostnader ved representasjon. Størrelse gir
ofte en mer robust økonomisk plattform, herunder mulighet for å bygge en
ansvarlig egenkapital
Effektivitet og stordrift gir mulighet til å frigjører ressurser. Små enheter har ofte
lite ressurser igjen, når de har løst sine administrative og organisasjonsmessige
forpliktelser. Det gir lite ressurser til aktivitet og utviklingsarbeid
Mulighet for å etablere felles spisskompetanse er viktig i mange idretter, men
vanskelig å få til innenfor små enheter. Tverridrettslig samarbeid er effektivt. Dette
er relevant på flere områder innenfor utviklingsarbeidet
Mulighet for økt fokus å hver særidrett og deres utvikling kan stå i sentrum, hvis
effektiv løsning av fellesoppgaver avlaster de som arbeider med hver enkelt
idrettsgren. Det kan også gjøre oppgavene som tillitsvalgte mer interessante

