
Motion till IFAH 1/3-2022 

Namnändring IFAH 

Bakgrund till ärendet: 
Vi på kansliet, styrelsen och alla ideella ledare jobbar varje dag för att integrera en redan utsatt 
grupp i samhället. Vi jobbar även mycket för att sprida kunskap om personer med 
funktionsnedsättningar. Föreningens verksamhet är mycket framåtsträvande på så sätt att vi driver 
nyanserade projekt, vi får fler föreningar att starta upp verksamhet och vi vill att fler får  upp 
ögonen för parasportens underbara värld. Att samtidigt använda ett 60 år gammalt begrepp som 
handikapp blir en märklig krock med namnet som upprätthåller en väldigt konservativ syn på 
människor med funktionsnedsättning. Hela vår verksamhet är ett föredöme i många avseenden, men 
att använda begreppet handikapp klingar inte bra med de värden som IFAH står för.  

När vi nu alla jobbar tillsammans för att sprida parasporten börjar vi därmed även synas en del i 
media och på andra ställen. Ordet handikapp har idag en annan innebörd än vad det hade när 
föreningen startades för 60 år sedan. Nu behövs en anpassning för att ligga mer rätt i tiden och 
bjuda in och attrahera framtidens parasportare. En positiv effekt av att förnya innebörden är att vi 
visar att vi är en modern, inkluderande och föränderlig organisation som är beredda att genomlysa 
hur vi jobbar och marknadsför oss i syfte att attrahera fler parasportare. Parasportare som kanske 
inte vill förknippas med ordet handikapp. 
  
I dagens logga finns inget som helst tecken på att IFAH är en parasportförening vilket försvårar 
marknadsföring av föreningen och nyrekrytering av medlemmar och ledare.  

Motion: 
Vi föreslår  
⁃ att vi sätter ihop en arbetsgrupp som tar fram ett nytt namnförslag där IFAH finns kvar men att 

varje bokstav får en egen betydelse som symboliserar verksamheten. 
⁃ att vi i samband med detta lägger till parasport eller parasportförening efter IFAH.  

Amanda Backlund, Christoffer Petersson, Emelie Endre, Filippa Bocangel och Vicki Wedin.  


