Stockholm 12 december 2018
Till
Parasport Sveriges specialdistriktsförbund, Idrottskommittéer och medlemsföreningar
Paralympiska utskottet
Paralympiska idrotter i andra SF

År 2015 beslutade Parasport Sveriges förbundsmöte att vi aktivt ska arbeta för ökad
inkludering.
Flera trender har blivit tydliga de senaste åren. Idag känner fler till parasport än någonsin
tidigare, både inom och utanför idrotten. De senaste åren har vi i Parasport Sverige
förflyttat vår position både politiskt och verksamhetsmässigt, och vi erkänns av omvärlden
som experter på vårt område.
Allt fler idrotter, aktörer och individer vill bli stöttade av oss - för att hitta en aktivitet som
passar dem, att starta parasportaktivitet eller för att veta vad som krävs för att få politiker
lokalt att förstå nödvändigheten av att stödja parasportverksamhet.
Remissvar gällande handlingsplan för utveckling av parasport i svenska idrottsrörelsen
Efter Parasport Sveriges förbundsmöte i maj 2019 kommer ett Riksidrottsmöte (RIM) hållas.
Redan i 2017 blev det beslutat om en handlingsplan för utveckling av parasport i den
svenska idrottsrörelsen.
Under Riksidrottsmötet i maj ska hela den svenska idrottsrörelsen besluta om Parasport
Sveriges roll som kompetenscenter och vår särställning som Paralympisk kommittee, och
därigenom mottagare av paralympiskt stöd. Riksidrottsstyrelsen (RS) skriver i sitt
remissförfarande till alla Specialidrottsförbund (SF) att Parasport Sverige ska ges rollen som
kompetenscentrum för paraidrott och säkerställas resurser för det uppdraget men att detta
ska vara tidsbegränsat. RS skriver också att Parasport Sverige är mottagare av det
paralympiska stödet och därför bör undantas från direkta jämförelser med övriga SF och ges
uppdrag och ersättning för att vara kompetenscentrum och paralympisk företrädare.
Inför 2019 har vi hela idrottsrörelsens ögon på oss och alla Specialidrottsförbund kommer
att vara med och besluta om vår framtid som förbund redan i maj 2019.
Vi vill därför att du som representerar vår egen rörelse tar dig tid att tillsammans med din
styrelse går igenom förslaget till en ny strategi för Parasport Sverige och kommer med
kommentarer på materialet.

Förslaget på en ny strategi: ”Strategi 2025 – En stark parasport”
I det nya strategiförslaget finns tre övergripande mål formulerade som styrelsen tror
kommer leda Parasport Sverige och den svenska idrottsrörelsen i rätt riktning till år 2025.
Vi tror att det är vi som måste leda utvecklingen av parasport de närmaste åren – vi måste
ta på ledartröjan. Strategin har formats för att bidra till att uppnå Parasport Sveriges vision
”bättre idrott för fler – tillsammans skapar vi bästa möjliga förutsättningar för fler personer
med funktionsnedsättning att idrotta och vara fysiskt aktiva”.
För att uppnå målen i den föreslagna strategin bör vi organisera oss på ett sätt som ger
bästa möjliga förutsättningar för att nå målen. Vi vill att du/ni granskar de olika
organisationsmodellerna i ”Parasport Sveriges reseskildring” och svarar på de frågor som ni
hittar i länken i mejlet.
Som tidslinjen (tidigare utskick) beskriver, kommer era svar att användas under konferensen
den 2–3 februari 2019, och senare som underlag för remissen som styrelsen skickar den
14 februari.

Bästa hälsning
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