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Kommittén för nationell och internationell idrottspolitik  
  
  
Möte KIP 2022-01, 2021-02-21 kl. 21.30  
  
  
Närvarande:  Ana Valero-Collantes Pierre Thullberg, Per Palmström , Åsa Andersson, Otto 
Drakenberg, Pia Björk 
Förhindrade: Jonas Thunberg  
  
§ 1 Mötets öppnande  
AVC öppnade mötet. PT utsågs till sekreterare.  
  
§ 2 Förra mötet 
Protokollet från 2021-12-07 godkändes 
  
§ 3 Överklagande till förvaltningsrätten  
Förvaltningsdomstolen i Stockholm avvisade SvFF:s överklaganden med hänvisning till 
överklagandeförbudet och menade att EKMR (Europeiska konventionen om mänskliga 
rättigheter) var tillämplig. 
 
Per har inlett arbetet med att formulera ett överklagande till kammarrätten. Den 
nuvarande strategin är att klaga på de principiella besluten. Denna strategi bör köras i 
botten. Den kommunikativa aspekten av att det inte som att spela VM-final i fotboll utan 
en domare – vilken roll spelar reglerna om offside om de inte tillämpas. Hur fungerar det 
med den negativa föreningsfriheten? 
 
Nästa strategi är att klaga på beslut som direkt berör oss, till exempel konkreta besked om 
bidrag mm.SvFF har inte överklagat Förvaltningsrättens i Stockholm avvisandebeslut. 
Eventuellt bör vi istället överklaga ett direkt beslut om tilldelning av medel.  
 
§ 4 Ordförandemöten RF 
Åsa rapporterade från RF:s senaste ordförandemöte 24 januari. RF driver hårt behovet om 
enighet inom idrottsrörelsen. Valberedningen RF-SISU ledde en diskussion om kommande 
RF-ordförande. Skicklig kommunikatör, komma från idrottsvärlden, inte förknippas med 
politiken.  
 
§ 5 Uppföljning 2021 och strategiska initiativ för 2022 
 
§ 5 Hall of Fame 
Årets strategiska initiativ för detta område har fungerat bra och inriktningen bör fortsätta. 
Vi nominerar Rolf Edling och Hans Drakenberg när det är dags. 
 
§ 6 RF:s träff för internationella representanter 



Åsa rapporterade. Bland annat diskuterades valberedningens kriterier för att ta fram ett 
förslag till ny ordförande för RF inför RIM 2023. 
 
§ 6 Aktivas kommitté 
Pia har möjlighet att delta. Ana kan förhoppningsvis delta.  
Beslöts preliminärt att inte nominera kandidater till de aktivas kommitté i EFC resp FIE.  
 
§ 7 Strategiska initiativ 
Förslag till kommitténs strategiska initiativ fastställdes. 
 
§ 8 Good Governance -arbetsgrupp 
Beslöts att tillfråga tre kandidater om deltagande i en sådan grupp. Gruppen bör få en 
instruktion som definierar ramarna för uppdraget så att de vet vilket åtagande de gör. 
Gruppen bör tillsättas under våren. 
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