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SG hade behövt hans medverkan. Störst
uppmärksamhet väckte hans verbala utbrott då han utvisades i matchen mot Bordeaux och yttrade: ”Under 15 år har jag
aldrig sett en sådan domare i det här skitlandet. Jag är för helvete för bra för er alla”.
En världsstjärna som hunnit bli 33 år och
tjänar en bra bit över 100 miljoner kr om
året borde bättre kunna hantera sin frustration, även när han får syna det röda kortet.
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Idrotten gör Sverige starkare

O

bama använde ”Yes, we can” i
presidentvalskampanjen 2008.
Kung Carl XVI Gustaf har
haft ”För Sverige i tiden” som
valspråk. Skulle jag välja ett
motto nu i efterhand efter tio år som ordförande för Sveriges största folkrörelse blir
det ”Idrotten gör Sverige starkare”.
I samhället råder på sina håll ett hårt
samhällsklimat som innebär utanförskap och segregation. Mitt i allt detta står
idrottsrörelsen ändå för stabilitet och glädje. Idrottsföreningarna erbjuder en gemenskap över sociala, etniska och åldersmässiga
gränser. Ta Nahom Gebrihwet, från Eritrea
som kom till Sverige som ensamkommande
flyktingbarn och lärde sig svenska genom
att spela basket. Eller föreningen Grytgöls
IK i Finspång som tog över ansvaret för ortens bibliotek när det hotades av nedläggning. Eller Olivia Trygg som efter uppväxten med en alkoholiserad pappa upptäckte
stallet och därmed hittade en frizon.
Min tro på att idrotten gör Sverige starkare har varit grundmurad under mina 20
år i Riksidrottsstyrelsen, varav tio år som
ordförande. Den tron kommer inte att
vara svagare efter att jag nu avgått, men
själva arbetet är det dags för någon annan
att leda. Det är svårt att sammanfatta åren
som ordförande, men jag ska ändå göra ett
försök och lyfta fram några saker som jag är
stolt över ha åstadkommit:
• Att vi i dag har ett fast statligt idrottsstöd på en helt annan nivå än tidigare, med
ett permanterat idrottslyft och utan större
öronmärkningar från politikerna.
• Att vi, tillsammans med Sveriges Olympiska Kommitté och Sveriges Paralympiska
Kommitté, har skapat ett genomtänkt elitidrottsstöd med såväl ekonomiska resurser
som kompetensstöd.
• Att vi har byggt upp ett system med bra
former för dialog med medlemsförbunden,
där vi kommit varandra närmare och regelbundet kan stämma av olika frågor.

• Arbetet med framtidens förening och det
strategiarbete vi initierade 2013. Arbetet
har tagit sin utgångspunkt i de utmaningar
vi står inför när fler idag är aktiva på egen
hand eller i andra privata alternativ. Allt
fler vill vara fysiskt aktiva och idrottsrörelsen behöver vitaliseras för att fortsatt kunna
välkomna alla som vill idrotta hela livet.
• Att föreningslivet till slut vann kampen
om föreningsmomsen. Det innebar att ideella organisationer även i fortsättningen
slipper redovisa moms.
• Att vi har arbetat fram anvisningar för
barn- och ungdomsidrott och hur den
verksamheten ska bedrivas.
• Att succén SM-veckan har, på bara några år, vuxit från en bra idé till en etablerad
manifestation av svensk idrotts bredd och
kvalitet.
Men kanske allra viktigast upplever jag att
RF:s legitimitet och trovärdighet har ökat.
Vi är en stark samhällsaktör som beslutsfattare, media och andra aktörer vänder sig till
för information och synpunkter.
Avslutningsvis vill jag säga tack till SF,
DF, Riksidrottsstyrelsen, medarbetare,
samarbetspartners och alla människor
jag som jag inte känner nära men har
haft förmånen att få träffa. Jag kommer
att sakna alla människor och möten.
Till min efterträdare vill jag säga; du
har världens roligaste uppdrag framför
dig. Det kommer inte att bli lätt men
detär å andra sidan lätt att vara stolt
över Sveriges största folkrörelse. En
folkrörelse som gör
Sverige starkare.
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