Svenska Friidrottsförbundet

STYRELSENS FÖRSLAG
till Förbundsårsmötet 2010

1. Svenska rekord på 100 km. (sid. 1)
2. Förslag till stadgeändringar (sid.2-11)

Styrelseförslag nr 1

Nya svenska rekord
Förbundsstyrelsen föreslår
att förbundsmötet beslutar om att införa svenska rekord på 100 km.
Motivering:
IAAF har infört ett antal nya världsrekord där Sverige nu har följt efter i flera fall.
Eftersom Ultradistanslöpningen växer sig starkare och starkare i Sverige aktualiseras
nu frågan om att införa rekord också i Ultradistanslöpning. Eftersom 100 km är den
distans där också IAAF för världsrekordnoteringar är det vår mening att det är dags att
införa även svenskt rekord på just den distansen.

Sidan 1

Styrelseförslag nr 2
Förslag till stadgeändringar till Förbundsårsmötet 27-28 mars 2010
Läsanvisningar: Förbundsstyrelsens förslag finns i högerspalten och ändringarna är markerade
med fetstil. Endast § som berörs är medtagna.
Ordet SDF-möte ersätts genomgående med SDF-årsmöte i stadgarna, även om paragrafen inte finns
med här.
Nuvarande lydelse

Förslag till lydelse

1 Kap GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER

1 Kap GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER

8§
___

8§
___

Stadgetolkning

Förening eller enskild medlem har genom sitt
medlemskap förbundit sig att i sådana frågor inte
väcka talan vid allmän domstol.

Stadgetolkning och skiljeklausul

Förening eller enskild medlem har genom sitt
medlemskap förbundit sig att i tvistefrågor inte
väcka talan vid allmän domstol.
Talan i tvist där parterna är enskild medlem,
förening, SDF eller förbundet får inte väckas vid
allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då
annan särskild ordning är föreskriven i dessa
stadgar eller RF:s stadgar, avgöras enligt 2 Kap.
8§ i RF:s stadgar.

2 Kap ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

2 Kap ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

12 §

12 §

___

Hedersledamot, adjungering av
styrelseledamot m m

___

Hedersledamot, adjungering av
styrelseledamot m m

Förbundsstyrelsen får utse enskild person till
adjungerande ledamot i styrelsen. Sådan ledamot
har yttrande- och förlagsrätt men inte rösträtt.

Förbundsstyrelsen får utse enskild person till
adjungerand ledamot i styrelsen. Adjungerad
ledamot har yttrande- och förlagsrätt men inte
rösträtt.

3 Kap FÖRBUNDSÅRSMÖTE

3 Kap FÖRBUNDSÅRSMÖTE

17 §

17 §

Sammansättning

Sammansättning

Förbundsårsmöte består av ombud för medlemsföreningarna inom respektive SDF, utsedda genom
beslut av SDF-möte.

Förbundsårsmöte består av ombud för medlemsföreningarna inom respektive SDF, utsedda genom
beslut av SDF-årsmöte.

Ombud får inte företräda mer än en medlemsorganisation och får inte vara ledamot av
förbundsstyrelsen.
Ombud för SDF skall vara röstberättig medlem i
förening inom det SDF som vederbörande
företräder. Ombud för förening skall vara
röstberättigad medlem i föreningen.

Ombud ska vara röstberättigad medlem i förening
inom sitt SDF och får endast företräda en röst.
Ombud får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen.
Vid val av ombud bör eftersträvas att bägge könen
är representerade.

Medlemsorganisation får sända ett ombud för
varje röst. Ett ombud kan endast företräda en röst.
Medlemsorganisation med två eller flera röster bör
eftersträva att bägge könen är representerade.
18 §
___

Fördelning av röster

18 §
___

Rösträtt tillkommer endast medlemsorganisationer
som har fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter till
förbundet samt erlagt medlemsavgift inom
föreskriven tid.

Fördelning av röster

Rösträtt kan endast grundas på medlemsföreningar som har fullgjort sina stadgeenliga
skyldigheter till förbundet samt erlagt medlemsavgift inom föreskriven tid.
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Nuvarande lydelse
20 §

Förslag till lydelse

Tidpunkt och kallelse till
förbundsårsmöte

20 §

Tidpunkt och kallelse till
förbundsårsmöte

___

___

Kallelse till mötet utfärdas av förbundsstyrelsen
dels genom kungörelse i förbundets officiella
kungörelseorgan senast tre månader före mötet,
dels genom brev till röstberättigade organisationer
senast tre veckor före mötet.

Kallelse till förbundsårsmöte utfärdas av förbundsstyrelsen genom kungörelse i förbundets officiella
kungörelseorgan senast tre månader före mötet.

21 §

21 §

Förslag till föredragningslista för mötet,
verksamhetsberättelse, årsredovisning, förbundsFörslag till föredragningslista för mötet,
styrelsens förslag till verksamhetsinriktning för den
verksamhets- och förvaltningsberättelser med
kommande perioden och övriga förslag samt
balans- och resultaträkning samt förslag till
inkomna motioner åtföljda av styrelsens yttrande,
disposition av årets vinst eller förlust, förbundsska sändas till SDF senast tre veckor före mötet
styrelsens förslag till verksamhetsinriktning för den samt inom samma tid hållas tillgängligt på
kommande perioden och övriga förslag samt
förbundets hemsida.
inkomna motioner åtföljda av styrelsens yttrande,
skall sändas till röstberättigande organisationer
senast tre veckor före mötet.
Ärenden vid förbundsårsmöte

Ärenden vid förbundsårsmöte

Vid förbundsårsmötet skall följande ärenden
förekomma:

Vid förbundsårsmöte ska följande ärenden
förekomma:

1. Upprop av ombud, fullmaktsgranskning,
fastställande av röstlängd.

1. Upprop av ombud, fullmaktsgranskning,
fastställande av röstlängd.

2. Fastställande av föredragningslista för mötet.

2. Val av ordförande för mötet.

3. Fråga om mötets behöriga utlysande.

3. Val av sekreterare för mötet

4. Val av ordförande för mötet.

4. Val av två protokolljusterare att jämte
mötesordföranden justera mötesprotokollet.

5. Val av sekreterare för mötet.

5. Val av tre rösträknare

6. Val av protokolljusterare att jämte
mötesordföranden justera mötesprotokollet.

6. Fråga om mötets behöriga utlysande.

7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret:
a) Verksamhetsberättelse
b) Förvaltningsberättelse
c) Revisorernas berättelse
8. Fastställande av balans- och resultaträkningar
samt beslut med anledning av årets vinst eller
förlust.
9. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens
förvaltning.
10. Behandling av verksamhetsinriktning för den
kommande perioden, styrelsens förslag och
motioner:

7. Fastställande av föredragningslista för mötet.
8. Behandling av verksamhetsberättelse och
årsredovisning, för det senaste
verksamhetsåret:
a) Verksamhetsberättelse
b) Årsredovisning
c) Revisorernas berättelse
9. Fastställande av balans- och resultaträkning.
10. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens
förvaltning.
11. Behandling av verksamhetsinriktning för den
kommande perioden, styrelsens förslag och
motioner:

a) Verksamhetsinriktning
b) Styrelsens förslag
c) Motioner som getts in i den
ordning som sägs i 22 §.

a) Verksamhetsinriktning
b) Styrelsens förslag
c) Motioner som getts in i den
ordning som sägs i 22 §.

11. Fastställande av medlemsavgift till förbundet.
12. Val av förbundsordförande, tillika styrelsens
ordförande, för en tid av ett år.

12. Fastställande av medlemsavgift till förbundet.
13. Val av förbundsordförande, tillika styrelsens
ordförande, för en tid av ett år.
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Nuvarande lydelse

Förslag till lydelse

13. Val av erforderligt antal övriga ledamöter för
en tid av två år, enligt principen att fyra
ledamöter väljs vid förbundsårsmötet medan
övriga fyra har ett år kvar av mandattiden.

14. Val av erforderligt antal övriga ledamöter för
en tid av två år, enligt principen att fyra
ledamöter väljs vid förbundsårsmötet medan
övriga fyra har ett år kvar av mandattiden.

14. Val av två revisorer och personliga
suppleanter med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom
förbundet inom en tid av ett år.

15. Val av två revisorer och personliga
suppleanter, varav en ska vara auktoriserad
eller godkänd, med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom
förbundet inom en tid av ett år.

15. Val av ordförande i valberedningen för en tid
av ett år.
16. Val av fyra ledamöter i valberedningen för en
tid av ett år.
17. Beslut om val av ombud och erforderligt antal
suppleanter till RF-stämma, SISU-stämma och
till SOK:s årsmöte.
18. Beslut om officiellt kungörelseorgan för
förbundet.
___

22 §

16. Val av ordförande i valberedningen för en tid
av ett år.
17. Val av fyra ledamöter i valberedningen för en
tid av ett år.
18. Beslut om val av ombud och erforderligt antal
suppleanter till RF-stämma, SISU-stämma och
till SOK:s årsmöte.
19. Beslut om officiellt kungörelseorgan för
förbundet.
___

Förslag till ärenden att behandlas vid
förbundsårsmötet

22 §

Motioner att behandlas vid
förbundsårsmötet

Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsårsmöte skall vara förbundsstyrelsen tillhanda
senast den 10 januari. Rätt att avge förslag
tillkommer medlemsförening, röstberättigad
medlem i sådan förening samt SDF.

Motioner att behandlas vid förbundsårsmötet ska
vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 10
januari. Rätt att lämna motion tillkommer
föreningar och SDF.

24 §

24 §

Extra förbundsårsmöte

Extra förbundsårsmöte

Förbundsstyrelsen får sammankalla extra
förbundsårsmöte, om sådant möte behövs.

Förbundsstyrelsen får sammankalla extra
förbundsårsmöte, om sådant möte behövs.

Vidare är förbundsstyrelsen skyldig att kalla till
extra förbundsårsmöte när det skriftligen med
angivande av skäl begärts av organisationer, som
tillsammans representerar minst 2/3 av antalet
röster enligt gällande röstlängd, eller av
revisorerna. Detta möte skall hållas inom två
månader efter det att begäran kommit förbundet
till handa.
Underlåter förbundsstyrelsen att inom 14 dagar
kalla till extra förbundsårsmöte får de som krävt
mötet kalla till detta.

Vidare är förbundsstyrelsen skyldig att kalla till
extra förbundsårsmöte när det skriftligen med
angivande av skäl begärts av föreningar som
tillsammans representerar minst 2/3 av antalet
röster enligt gällande röstlängd, eller av
revisorerna. Detta möte ska hållas inom två
månader efter det att begäran kommit förbundet
till handa.
Underlåter förbundsstyrelsen att inom 14 dagar
kalla till extra förbundsårsmöte får de som krävt
mötet kalla till detta.

Kallelse och föredragningslista översänds till
röstberättigad organisation senast sju dagar före
mötet.

Kallelse och föredragningslista översänds på
samma sätt som enligt 20 § senast sju dagar före
mötet.
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Nuvarande lydelse

Förslag till lydelse

Vid extra förbundsårsmöte får föredragningslistan
endast upptaga följande ärenden:

Vid extra förbundsårsmöte får föredragningslistan
endast upptaga följande ärenden:

1. Upprop av ombud, fullmaktsgranskning,
fastställande av röstlängd.
2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
3. Val av ordförande för mötet.
4. Val av sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare att jämte
mötesordföranden justera mötets protokoll
samt val av tre rösträknare.
6. Av förbundsstyrelsen väckt förslag.
7. Fråga som väckts av röstberättigad
organisationer.
___

1. Upprop av ombud, fullmaktsgranskning,
fastställande av röstlängd.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Val av sekreterare för mötet.
4. Val av två protokolljusterare att jämte
mötesordföranden justera mötets protokoll.
5. Val av tre rösträknare.
6. Fråga om mötets behöriga utlysande.
7. Av förbundsstyrelsen väckt förslag.
8. Fråga som väckts av röstberättigad förening.
___

25 §
___

25 §
___

Valberedningen

Valberedningen

Senast den 15 december ska valberedningens
ordförande på förbundets hemsida offentliggöra
vilka av de tillfrågade som avböjt kandidatur.
Föreningar och SDF har rätt att senast den 10
januari föreslå kandidater för valen under 21 §
punkterna 13-15.

Senast den 15 december skall valberedningens
ordförande meddela samtliga röstberättigande
organisationer vilka av de tillfrågade som avböjt
kandidatur.
Dessa organisationer har rätt att senast den 15
januari föreslå kandidater för valen under 21 §
punkterna 12-14.
Senast två veckor före förbundsårsmötet skall
valberedningens ordförande skriftligen delge
samtliga röstberättigade organisationer sitt förslag
beträffande varje val enligt 21 § punkterna 12-14
samt meddela namnen på de kandidater som i
övrigt nominerats.
Valberedningen skall i sitt arbete fortlöpande följa
verksamheten inom förbundsstyrelsen.
Innan kandidatnominering påbörjas för val enligt
21 § punkterna 12-14 skall valberedningen
muntligen presentera sitt förslag beträffande de val
som skall förekomma samt meddela namnen på de
kandidater som i övrigt nominerats.
___

Senast tre veckor före förbundsårsmötet ska
valberedningens ordförande på förbundets hemsida
offentliggöra sitt förslag beträffande varje val
enligt 21 § punkterna 13-15 samt meddela namnen
på de kandidater som i övrigt nominerats.
Valberedningen ska i sitt arbete fortlöpande följa
verksamheten inom förbundsstyrelsen.
Innan kandidatnominering påbörjas för val enligt
21 § punkterna 13-15 ska valberedningen
muntligen presentera sitt förslag beträffande de val
som ska förekomma samt meddela namnen på de
kandidater som i övrigt nominerats.
___

4 Kap FÖRBUNDSSTYRELSEN

4 Kap FÖRBUNDSSTYRELSEN

26 §

26 §

Sammansättning samt kallelse och
beslutsmässighet

Sammansättning samt kallelse och
beslutsmässighet

___

___

Vid de tillfällen då någon svensk företrädare är
medlem av IAAF:s styrelse så ska han eller hon
också automatiskt ingå i förbundsstyrelsen oaktat
om han eller hon är vald av förbundsårsmötet.

Vid de tillfällen då någon svensk företrädare är
medlem av IAAF:s eller EAA:s styrelse så ska han
eller hon också automatiskt ingå i förbundsstyrelsen oaktat om han eller hon är vald av
förbundsårsmötet.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och
tillsätter sekreterare.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och
tillsätter sekreterare.
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Nuvarande lydelse

Förslag till lydelse

Styrelsen sammanträder på kallelse av
ordföranden. Den är beslutsmässig när samtliga
ledamöter har kallats och minst halva antalet är
närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften
av ledamöterna är ense om beslutet. Röstning får
inte ske genom fullmakt. Om ordföranden finner
det erforderligt kan dock brådskande ärende
avgöras genom skriftlig omröstning eller vid
telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas
vid det närmast därefter följande sammanträdet.
Styrelsen får tillsätta tillfälliga utskott, kommitté
eller annan arbetsgrupp för visst ändamål.
Styrelsen kan överlåta sin beslutanderätt i visst
ärende till utskott, kommitté, arbetsgrupp, enskild
styrelseledamot eller anställd.
___

27 §

Förbundsstyrelsens åligganden

Styrelsen sammanträder när ordföranden eller
minst halva förbundsstyrelsen så begär.
Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när samtliga
ledamöter har kallats och minst halva antalet är
närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst. Röstning får inte ske genom fullmakt.
Om ordföranden finner det erforderligt kan dock
brådskande ärende avgöras genom skriftlig
omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant
beslut ska anmälas vid det närmast därefter
följande sammanträdet
Styrelsen får tillsätta tillfälliga utskott, kommitté
eller annan arbetsgrupp för visst ändamål.
Styrelsen kan delegera sin beslutanderätt i visst
ärende till utskott, kommitté, arbetsgrupp, enskild
styrelseledamot eller anställd.
___
27 §

Förbundsstyrelsens åligganden

Det åligger förbundsstyrelsen bland annat att:
___

Det åligger förbundsstyrelsen bland annat att:
___

2. övervaka efterlevnad av RF:s och SISU:s och
SOK:s och förbundets stadgar och i
vederbörlig ordning utfärdade regler samt
IAAF:s och EAA:s stadgar. Förbundet skall
aktivt arbeta för en dopingfri verksamhet
inom förbundet och anslutna föreningar,
___

2. övervaka efterlevnad av RF:s och SISU:s och
SOK:s och förbundets stadgar och i
vederbörlig ordning utfärdade regler samt
IAAF:s och EAA:s stadgar. Förbundet ska
upprätta plan för antidopingarbetet och
aktivt arbeta för en dopingfri verksamhet
inom förbundet och anslutna föreningar,
___

6. upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser samt verksamhetsplan och budget,
utarbeta och bereda förslag, verksamhetsinriktning enligt 21 § i dessa stadgar m m att
föreläggas förbundsårsmötet samt tillse att av
förbundsårsmöte fattat beslut verkställs så
snart som möjligt,
___

6. upprätta verksamhetsberättelse och
årsredovisning, samt verksamhetsplan och
budget, utarbeta och bereda förslag,
verksamhetsinriktning enligt 21 § i dessa
stadgar m m att föreläggas förbundsårsmötet
samt tillse att av förbundsårsmöte fattat beslut
verkställs så snart som möjligt,
___

11. anställa förbundets arbetstagare och
bestämma om organisation av förbundets
kansli,

11. anställa och entlediga GS och i övrigt
bestämma huvudlinjerna i kansliets
organisation samt årligen fastställa
arbetsordning för förbundsstyrelsen och
instruktion till GS,
___

___
16. föra protokoll och erforderliga böcker, samt
17. handlägga löpande ärenden i övrigt.

16. föra protokoll, handha och ansvara för
förbundets medel och tillgångar samt
17. i övrigt sköta löpande ärenden och fullgöra
de skyldigheter som enligt dessa stadgar
ankommer på förbundsstyrelsen.
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Nuvarande lydelse

Förslag till lydelse

5 Kap REVISORER OCH REVISION

5 Kap REVISORER OCH REVISION

29 §

29 §

Revisorer och revision

Revisorer och revision

Förbundets verksamhet, förvaltning och
räkenskaper skall revideras av minst två
auktoriserade eller godkända revisorer.

Förbundets verksamhet, förvaltning och
räkenskaper ska revideras av minst en
auktoriserad eller godkänd revisor.

Förbundsstyrelsens räkenskaper och övriga
handlingar överlämnas till revisorerna senast en
månad före förbundsårsmötet. Handlingarna skall
efter verkställd revision vara förbundsstyrelsen till
handa senast 14 dagar före förbundsårsmötet.

Förbundsstyrelsens räkenskaper och övriga
handlingar överlämnas till revisorerna senast en
månad före förbundsårsmötet. Handlingarna ska
efter verkställd revision vara förbundsstyrelsen till
handa senast 14 dagar före förbundsårsmötet.

6 Kap SPECIALIDROTTSDISTRIKTSFÖRBUND (SDF)

6 Kap SPECIALIDROTTSDISTRIKTSFÖRBUND (SDF)

31 §

31 §

SDF:s namn och SDF-distriktets gränser

SDF:s namn och SDF-distriktets gränser

Förbundet är indelat i följande distrikt enligt av
RF fastställd indelning:
___

Förbundet är indelat i följande distrikt:
___

35 §

35 §

Revisorer och revision

Revisorer och revision

Förutom de av SDF-mötet valda revisorerna skall
SDF-styrelsens verksamhet, förvaltning och
räkenskaper granskas av en av DF-mötet vald
revisor.
Omfattar SF-distrikt flera DF skall det DF där
SDF:et har sin hemort utse revisor.

SDF-styrelsens verksamhet, förvaltning och
räkenskaper ska granskas av SDF-årsmötet vald
revisor.

7 Kap FÖRENINGARNA

7 Kap FÖRENINGARNA

36 §

36 §

Medlemskap i förbundet

Medlemskap i förbundet

Ideell förening får efter skriftlig ansökan upptas
som medlem i förbundet om nedanstående villkor
är uppfyllda:

Ideell förening får efter skriftlig ansökan upptas
som medlem i förbundet om nedanstående villkor
är uppfyllda:

1.

1.

Förening som erlägger medlemsavgift till Svenska
Friidrottsförbundet och i övrigt fullgör
stadgeenliga plikter mot Svenska
Friidrottsförbundet anses också uppbära
medlemskap i SDF

Förening som erlägger medlemsavgift till
förbundet och i övrigt fullgör stadgeenliga plikter
mot förbundet är därmed också medlem i SDF.

Ansökan om medlemskap är upprättad enligt
RF:s anvisningar och är åtföljd av föreningens
stadgar.
___

Lämnas föreningens ansökan utan bifall får
föreningen överklaga beslutet hos RS enligt
reglerna i 13 Kap RF:s stadgar.

Ansökan om medlemskap är upprättad enligt
RF:s anvisningar och är åtföljd av föreningens
stadgar och uppgift om föreningens
organisationsnummer.
___

Lämnas föreningens ansökan utan bifall får
föreningen överklaga beslutet hos RS enligt
reglerna i 15 Kap RF:s stadgar.
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Nuvarande lydelse
37 §
___

Förslag till lydelse

Utträde samt uteslutning av förening

37 §
___

Utträde samt uteslutning av förening

Frågan om uteslutning får inte avgöras förrän
föreningen fått tillfälle att yttra sig inom viss av
förbundsstyrelsen angiven tid. I beslut om
uteslutning skall skälen härför redovisas samt
anges vad den uteslutna föreningen skall iaktta för
överklagande av beslutet.
Beslut om uteslutning får överklagas hos RS enligt
reglerna i 13 Kap RF:s stadgar.

Frågan om uteslutning får inte avgöras förrän
föreningen fått tillfälle att yttra sig inom viss av
förbundsstyrelsen angiven tid. I beslut om
uteslutning ska skälen härför redovisas samt anges
vad den uteslutna föreningen ska iaktta för
överklagande av beslutet.
Beslut om uteslutning får överklagas hos RS enligt
reglerna i 15 Kap RF:s stadgar.

41 §
Medlemmar i förening
___
Beslut om vägrat medlemskap eller om uteslutning
skall fattas av föreningsstyrelsen och får av den
berörda överklagas enligt reglerna i 13 Kap RF:s
stadgar.
___

41 §
Medlemmar i förening
___
Beslut om vägrat medlemskap eller om uteslutning
ska fattas av föreningsstyrelsen och får av den
berörda överklagas enligt reglerna i 15 Kap RF:s
stadgar.
___

NORMALSTADGAR FÖR SPECIALIDROTTSDISTRIKTSFÖRBUND (SDF)
INOM SVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDET
Nuvarande lydelse

Förslag till lydelse

1 Kap ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 Kap ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

3§

3§

Verksamhetsområde

Verksamhetsområde

…………..
Friidrottsförbundets verksamhet
utövas inom ………… SF-distrikt enligt 31 §
Svenska Friidrottsförbundets stadgar.

…………..
Friidrottsförbunds verksamhet
utövas inom av SFIF fastställt SF-distrikt enligt
31 § Svenska Friidrottsförbundets stadgar.

2 Kap SDF-MÖTET

2 Kap SDF-ÅRSMÖTET

9§
___

9§
___

Yttrande- och förslagsrätt m m

Yttrande- och förslagsrätt m m

Yttranderätt tillkommer RF:s, SISU
Idrottsutbildarnas, SFIF:s, DF:s och SISU-D:s
representanter, SDF:s arbetstagare och med mötets
enhälliga samtycke annan närvarande.

Yttranderätt tillkommer RF:s, SISU
Idrottsutbildarnas, SFIF:s, DF:s och SISU-D:s
representanter, SDF:s arbetstagare och med mötets
samtycke annan närvarande.

10 §

10 §

Kallelse m m

Kallelse m m

SDF-mötet hålls årligen före ordinarie
förbundsårsmöte i Svenska Friidrottsförbundet på
dag som SDF-styrelsen bestämmer. Mötet får inte
hållas på dag när DF- möte och/eller SISU-D-möte
pågår.

SDF-årsmötet hålls årligen före ordinarie förbundsårsmöte i Svenska Friidrottsförbundet på dag som
SDF-styrelsen bestämmer. Mötet får inte hållas på
dag när DF-stämma och/eller SISU-D-stämma
pågår.

Kallelse till mötet utfärdas av SDF-styrelsen genom
kungörelse i RF:s officiella kungörelseorgan eller i
Svenska Friidrottsförbundets eget kungörelseorgan
senast två månader före mötet.

Kallelse till SDF-årsmötet utfärdas av SDFstyrelsen genom kungörelse i Svenska Friidrottsförbundets kungörelseorgan eller på egen hemsida
senast två månader före mötet.
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Nuvarande lydelse

Förslag till lydelse

Förslag till föredragningslista för mötet,
verksamhets- och förvaltningsberättelser med
balans- och resultaträkningar samt förslag till
disposition av årets vinst eller förlust,
verksamhetsplan inklusive budgetförslag, SDFstyrelsens förslag och inkomna motioner, åtföljda
av styrelsens yttrande, översänds till
röstberättigande föreningar senast 14 dagar före
mötet.
Nominering för val av ombud till Svenska
Friidrottsförbundets förbundsårsmöte skall sändas
till SDF inom av SDF-styrelsen fastställd tid.
12 §

Ärenden vid SDF-mötet

Förslag till föredragningslista för mötet,
verksamhetsberättelse och årsredovisning,
alternativt årsbokslut, verksamhetsplan inklusive
budgetförslag, SDF-styrelsens förslag och inkomna
motioner, åtföljda av styrelsens yttrande, översänds till röstberättigade föreningar senast 14
dagar före mötet.
Föreningars nominering för val av ombud till
Svenska Friidrottsförbundets förbundsårsmöte ska
sändas till SDF eller SDF:s valberedning inom av
SDF-styrelsen fastställd tid.
12 §

Vid SDF-mötet skall följande ärenden förekomma:
1. Upprop av ombud, fullmaktsgranskning,
fastställande av röstlängd.

Ärenden vid SDF-årsmötet

Vid SDF-årsmötet ska följande ärenden
förekomma:
1. Upprop av ombud, fullmaktsgranskning,
fastställande av röstlängd.

2. Fastställande av föredragningslista för mötet.

2. Val av ordförande för mötet.

3. Fråga om mötets behöriga utlysande.

3. Val av sekreterare för mötet.

4. Val av ordförande för mötet.

4. Val av två protokolljusterare att jämte
mötesordföranden justera mötets protokoll
samt val av två rösträknare.

5. Val av sekreterare för mötet.
6. Val av två protokolljusterare att jämte
mötesordföranden justera mötets protokoll
samt val av två rösträknare.

5. Fråga om mötets behöriga utlysande.

7. Behandling av verksamhets- och
förvaltningsberättelser för det senaste
verksamhetsåret:
a) Verksamhetsberättelse
b) Förvaltningsberättelse
c) Revisorernas berättelse.

7. Behandling av verksamhetsberättelse och
årsredovisning, alternativt årsbokslut, för det
senaste verksamhetsåret:
a) Verksamhetsberättelse
b) Årsredovisning, alternativt årsbokslut
c) Revisorernas berättelse.

8. Fastställande av balans- och resultaträkningar
samt beslut med anledning av årets vinst eller
förlust.

8. Fastställande av balans- och resultaträkningar

6. Fastställande av föredragningslista för mötet.

9. Fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens
förvaltning.
10. Behandling av verksamhetsplan, förslag,
motioner och budget för innevarande
verksamhetsår:
a) Verksamhetsplan
b) Styrelsens förslag
c) Motioner som getts in i den ordning
som sägs i 13 §
d) Budget
11. Fastställande av eventuell serviceavgift till
SDF.
___

9. Fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens
förvaltning.
10. Behandling av verksamhetsplan, styrelsens
förslag och motioner:
a) Verksamhetsplan
b) Styrelsens förslag
c) Motioner som getts in i den ordning
som sägs i 13 §
d) Budget
11. Beslut om serviceavgift till SDF.
___

16. Beslut om val av ombud till SF-mötet.

16. Beslut om val av ombud och erforderligt antal
suppleanter till SFIF:s förbundsårsmöte,
varvid båda könen bör vara representerade.

17. Beslut om val av ombud till DF-mötet.

17. Beslut om val av ombud till DF-stämma.

18. Beslut om val av ombud till SISU-D-möte.
___

18. Beslut om val av ombud till SISU-D-stämma.
___
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Nuvarande lydelse
13 §

Förslag till lydelse

Förslag till ärenden att behandla vid
SDF-mötet

13 §

Motioner att behandla vid SDFårsmötet

Förslag till ärenden att behandlas vid SDF-mötet
skall vara SDF-styrelsen till handa senast … (tid
eller datum). Rätt att inge förslag tillkommer SDF
tillhörande röstberättigad förening samt
röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag
från föreningsmedlem insänds genom
vederbörande förening tillsammans med dess
utlåtande.

Motioner att behandlas vid SDF-årsmötet ska
vara SDF-styrelsen till handa senast … (tid eller
datum). Rätt att lämna motion tillkommer SDF
tillhörande röstberättigad förening samt röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag från
föreningsmedlem insänds genom vederbörande
förening tillsammans med dess utlåtande.

14 §

14 §

Extra SDF-möte

Extra SDF-årsmöte

SDF-styrelsen får sammankalla extra
förbundsårsmöte, om sådant möte behövs.

SDF-styrelsen får sammankalla extra SDFårsmöte, om sådant möte behövs.

Vidare är SDF-styrelsen skyldig att kalla till extra
SDF-möte när det skriftligen med angivande av
skäl begärts av organisationer, som tillsammans
representerar minst 2/3 av antalet röster enligt
gällande röstlängd, eller av revisorerna.

Vidare är SDF-styrelsen skyldig att kalla till extra
SDF-årsmöte när det skriftligen med angivande av
skäl begärts av röstberättigade föreningar som
tillsammans representerar minst 2/3 av antalet
röster enligt gällande röstlängd, eller av
revisorerna.

Underlåter SDF-styrelsen att inom 14 dagar kalla
till extra SDF-möte får de som krävt mötet kalla
till detta.

Underlåter SDF-styrelsen att inom 14 dagar kalla
till extra SDF-årsmöte får de som krävt mötet
kalla till detta.

Kallelse och föredragningslista översänds till
röstberättigad organisation senast sju dagar före
mötet.

Kallelse och föredragningslista översänds till
röstberättigade föreningar senast sju dagar före
mötet.

Vid extra SDF-möte får föredragningslistan
endast upptaga följande ärenden:

Vid extra SDF-årsmöte får föredragningslistan
endast uppta följande ärenden:

1. Upprop av ombud, fullmaktsgranskning,
fastställande av röstlängd.

1. Upprop av ombud, fullmaktsgranskning,
fastställande av röstlängd.

2. Fråga om mötets behöriga utlysande.

2. Val av ordförande för mötet.

3. Val av ordförande för mötet.

3. Val av sekreterare för mötet.

4. Val av sekreterare för mötet.

4. Val av två protokolljusterare att jämte
mötesordföranden justera mötets protokoll
samt val av två rösträknare.

5. Val av två protokolljusterare att jämte
mötesordföranden justera mötets protokoll
samt val av två rösträknare.

5. Fråga om mötets behöriga utlysande.

6. Av SDF-styrelsen väckta förslag.

6. Av SDF-styrelsen väckt förslag.

7. Fråga som väckts av röstberättigad
organisation.

7. Fråga som väckts av röstberättigad
förening.

Extra SDF-möte får inte äga rum under tid då
DF-möte och/eller SISU-D-möte pågår.

Extra SDF-årsmöte får inte äga rum under tid då
DF-stämma och/eller SISU-D-stämma pågår.
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Nuvarande lydelse

Förslag till lydelse

3 Kap SDF-STYRELSEN

3 Kap SDF-STYRELSEN

15 §

15 §

___

Sammansättning, kallelse och
beslutsmässighet

___

Sammansättning, kallelse och
beslutsmässighet

SDF-styrelsen sammanträder på kallelse av
ordföranden. Den är beslutsmässig när samtliga
ledamöter har kallats och minst halva antalet
ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att
minst hälften av ledamöterna är ense om beslutet.
Röstning får inte ske genom fullmakt. Om
ordföranden finner det erforderligt kan dock
brådskande ärende avgöras genom skriftlig
omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant
beslut skall anmälas vid det närmast därefter
följande sammanträdet.

SDF-styrelsen sammanträder på kallelse av
ordföranden. Den är beslutsmässig när samtliga
ledamöter har kallats och minst halva antalet
ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske
genom fullmakt. Om ordföranden finner det
erforderligt kan dock brådskande ärende avgöras
genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut ska anmälas vid det
närmast därefter följande sammanträdet.

16 §

16 §

SDF-styrelsens åligganden

SDF-styrelsens åligganden

SDF-styrelse skall:
___

SDF-styrelse ska:
___

6.

sörja för att ledarutbildning kommer till
stånd i den omfattning SDF-mötet beslutar
och/eller enligt rekommendationer eller
beslut taget i Utvecklingscentra (UC) enligt
UC:s avtal med Svenska Friidrottsförbundet,

6.

svara för att ledarutbildning erbjuds och
genomförs i den omfattning SDF-årsmötet
beslutar och/eller enligt SDF:s avtal med
Svenska Friidrottsförbundet,

7.

handha och ansvara för SDF:s medel,

7.

förvalta SDF:s tillgångar,

8. bereda ärenden som skall föreläggas SDFmöte,

8. bereda ärenden som ska föreläggas SDFårsmöte,

9. förelägga SDF-mötet förslag till SDF:s
verksamhetsplan,

9. förelägga SDF-årsmötet förslag till SDF:s
verksamhetsplan,

10. avge stadgeenliga rapporter samt
tillhandahålla Riksidrottsstyrelsen (RS),
Riksidrottsnämnden (RIN), SFIF, DF- och
SISU-D styrelse upplysningar och yttrande,

10. avge stadgeenliga rapporter samt
tillhandahålla Riksidrottsstyrelsen (RS),
Riksidrottsnämnden (RIN), SFIF, DF- och
SISU-D styrelse begärda upplysningar och
yttrande,

11. utöva prövningsrätt i ärenden, om vilka
stadgas i 13 och 14 Kap i RF:s stadgar,

11. utöva prövningsrätt i ärenden, om vilka
stadgas i 14 och 15 Kap i RF:s stadgar,

12. bestämma om organisationen av SDF:s kansli
samt i förekommande fall anställa SDF:s
arbetstagare, samt,

12. bestämma om organisationen av SDF:s kansli
samt i förekommande fall anställa SDF:s
arbetstagare, samt,

13. föra protokoll och erforderliga böcker m m
samt sköta löpande ärenden i övrigt.

13. föra protokoll och ansvara för SDF:s
ekonomi samt sköta övriga löpande ärenden.
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