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Proposition

Samarbete med Svenska Bordtennisförbundet, med sikte på bättre bordtennis för fler
personer med funktionsnedsättning i en inkluderad verksamhet
Bakgrund
SHIF/SPK bedriver idag en omfattande bordtennisverksamhet från bredd till den yttersta världseliten
för personer med funktionsnedsättning. Vårt landslag är ett av världens mest framgångsrika och vi
har all anledning att vara mycket stolt över vår bordtennisverksamhet.
Bordtennis bedrivs inom SHIF/SPK huvudsakligen i klubbar som har Svenska Bordtennisförbundet
som huvudorganisation och som också är anslutna till oss. Enligt vår idrottskommitté med ansvar för
bordtennisen är det cirka 65 – 70 % av verksamheten som sker i dessa klubbar. Resten av
verksamheten sker i handikappidrottsföreningar. Ett antal av para-bordtennisspelarna deltar i
tävlingsverksamheten inom Svenska Bordtennisförbundet.
Landslagsverksamheten hanteras av SHIF/SPKs idrottskommitté.

Internationellt
Internationellt är para-bordtennisen en del av det internationella bordtennisförbundet, ITTF. I dess
styrelse finns en person med särskilt ansvar för bordtennisen, idag är det Petra Sörling, som också är
ordförande i Svenska Bordtennisförbundet. All internationell tävlingsverksamhet administreras av
ITTF vilket bland annat innebär att Svenska Bordtennisförbundet måste anmäla SHIF/SPKs aktiva till
internationella tävlingar.

Samtal mellan SHIF/SPK och Svenska Bordtennisförbundet
SHIF/SPK och Svenska Bordtennisförbundet hade runt år 2010 långtgående diskussioner om att
inkludera para-bordtennisen inom SHIF/SPK till bordtennisförbundet. Av ekonomiska skäl fungerade
det inte då. Under 2014 har samtalen återupptagits och det finns ett stort intresse från båda sidor att
finna former för åtminstone ett nära samarbete och på sikt också kanske en total inkludering av
bordtennisverksamheten. Båda förbunden för samtalen med perspektivet att oavsett var
diskussionerna landar det måste resultatet gynna de idag aktiva och öka rekryteringen till
bordtennisen. Några av de mycket viktiga frågorna som berörs i diskussionerna är bland andra;
-

-

Hur ska breddverksamheten utvecklas genom bättre träning och bättre tävlingsverksamhet?
Hur ska stödet till bordtennisklubbar se ut för att de på ett ännu bättre sätt än idag driva
bordtennisverksamhet för personer med funktionsnedsättning? Hur stimuleras fler klubbar
att börja med det?
Hur ska utbildning och ledarstöd se ut och fungera?
Hur ska rekrytering av personer med funktionsnedsättning i alla våra olika målgrupper
organiseras och genomföras?
Hur säkerställs en fortsatt utveckling av verksamheten för personer med utvecklingsstörning,
bland annat inom Special Olympics?
Hur ska en långsiktighet i ekonomin garanteras?
Hur säkerställs kvalitet och omfattning av verksamheten för personer med
funktionsnedsättning på lång sikt?

Samtalen förs på förbundsledningsnivå i respektive förbund. Från SHIF/SPK deltar ordföranden i
idrottskommittén Dennis Lindahl, ordförande Margareta Israelsson och generalsekreterare Johan
Strid. Från Svenska Bordtennisförbundet deltar ordförande Petra Sörling och generalsekreterare

Mikael Peterson. Diskussionen om de ekonomiska förutsättningarna för en eventuell inkludering förs
tillsammans med Riksidrottsförbundet. Genom vår idrottskommitté förs löpande samtal med
föreningarna som driver bordtennisverksamheten.

Nästa steg
Styrelsen gör bedömningen att det inledda samarbetet med Svenska Bordtennisförbundet är mycket
positivt för idrotten. Genom samarbetet ges förutsättningar för att bordtennisen utvecklas, fler blir
aktiva och för att våra tävlingsframgångar blir större. I dagsläget är vi inte redo att fatta ett beslut om
en inkludering av bordtennisen in i Svenska Bordtennisförbundet. Det finns fortsatt en rad områden
där vi gemensamt med Svenska Bordtennisförbundet behöver tänka igenom mer noggrant. Däremot
är dialogen så positiv att styrelsen också gör bedömningen att ett beslut om en inkludering ska kunna
fattas innan nästa förbundsmöte, om de involverade föreningarna och vår idrottskommitté så önskar
det.

Förslag till beslut
Mot bakgrund av ovanstående föreslår förbundsstyrelsen förbundsmötet
Att uppdra till styrelsen att fortsätta arbetet med att utveckla bordtennisverksamheten och nå fler
aktiva genom ett nära samarbete med Svenska Bordtennisförbundet
Att uppdra till förbundsstyrelsen att, efter att ha fört en dialog som visat att en övervägande
majoritet av SHIF/SPKs klubbar samt Idrottskommittén är positiva och gör bedömningen att
verksamheten kommer att fortsätta utvecklas positivt, fatta beslut om en inkludering av parabordtennisverksamheten in i Svenska Bordtennisförbundet under mandatperioden
Att styrelsen i god tid inför ett sådant beslut ger SDF och övriga IK möjlighet att yttra sig över beslutet

