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Svar på frågorna från remissen 

Verksamhetsplanen 

Är det vettigt att satsa på idrottstutorverksamheten? 

- Idrottstutorverksamheten ingår i vår verksamhet i enlighet med vår strategi, och vi 

lägger resurser på den för att uppnå vårt strategiska mål: 

Antalet motionstutorer i högskolorna stiger med 15 procent fram till år 2023. 

 

Budgeten 

Rad 7030 och 7250 Kontor och förvaltning: köpta tjänster, tjänster. Vad ingår i detta, kan 

man få en precisering? Det verkar ha budgeterats pengar för att facilitera strategin, men hur 

mycket och var syns det? 

- 7300 Under köpta tjänster konteras utgifter som till exempel relaterar till 

arbetshandledning, facilitering av strategiarbetet och jämlikhetsenkäten. 7250 Under 

tjänster konteras utgifter för OSS Organisationstjänst och Olympiska 

kommitténs/Sportens hus kontorstjänster. 

 

Det har ansökts om 80 tusen i understöd för jubileumsåret. Det har också ansökts om 

penninginsamlingstillstånd. Vad ska penninginsamlingstillståndet användas till? 

- Penninginsamlingstillståndet kan användas i stor omfattning för att stödja OLL:s 

verksamhet, men vi har inte ännu gjort några närmare planer. Budgeten har 

preciserats beträffande jubileumsåret, eftersom förslaget som skickades ut på remiss 

godkändes före vi ansökte om projektunderstöd. 
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Om understödet inte beviljas, vilken budget kommer då att användas för att genomföra 

planerna för jubileumsåret? 

- I realbudgeten måste styrelsen avgöra vilka åtgärder den ska reservera medel för och 

om jubileumsåret är verksamhet som man till exempel vill använda förbundets 

besparingar till. 

 

Jämlikhetsplanen 

Hur fördelas åtgärdshelheterna mellan OLL:s sektorer? 

- I princip beaktar alla främjandet av jämlikhetsplanens mål i sitt arbete. Huvudansvaret 

för att främja dem ligger dock på varje sektor enligt följande: 

- Intressebevakningen – intressebevakningssektorn 

- OLL:s interna verksamhet – huvudsektorn, men alla följer planen inom 

arbetsgemenskapen 

- Kommunikationen – kommunikationssektorn 

- Medlemstjänsterna – sektorn för medlemstjänster och evenemang 

- Studerandenas FM – sektorn för medlemstjänster och evenemang 

- Deltagande i och påverkan av OLL:s verksamhet – huvudsektorn, men varje 

sektor beaktar dessa saker när de inkluderar medlemmarna i projekt inom sitt 

eget verksamhetsområde. 

 

Redogörelsen  

Noggrannare detaljer om fusionen och nedläggningen av verksamheten i redogörelsen: 

- I det här skedet av utredningsarbetet anser vi det inte vara relevant att lägga resurser 

på att utreda dessa alternativ i större detalj. Vi strävar ändå i första hand efter att 
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fortsätta förbundets verksamhet, och vi vill använda våra resurser till detta. Vi utreder 

dessa alternativ närmare om vi kommer fram till att de behöver granskas noggrannare 

som framtida alternativ. 


