Förbundsstyrelsens förslag Nr 1

Förbundsårsmöte vartannat år
Förslag:
Förbundsstyrelsen (FS) föreslår:
- att Svenska Friidrottsförbundet från och med år 2024 genomför förbundsårsmöte respektive
Friidrottsforum vartannat år. Jämna år arrangeras förbundsårsmöte. Udda år arrangeras
Friidrottsforum.
- att mandatperioderna från år 2024 för förbundsordförande blir två år samt för ledamöter av
förbundsstyrelsen fyra år.
- att det genomförs efter förbundsårsmötet 2028 genomförs en utvärdering av att genomföra
förbundsårsmöte vartannat år.
- att Svenska Friidrottsförbundets stadgar ändras enligt följande:
Förbundsstyrelsens utlåtande:
Bakgrund och förslag
Arbetet med att utveckla Svensk Friidrott till att bli en attraktiv och växande idrott kräver
långsiktighet. Friidrottsrörelsen har givit förbundsstyrelsen (FS) uppdraget att med en längre
tidshorisont ansvara för den strategiska verksamhetsutvecklingen nationellt. För att kunna göra detta
krävs möjligheter för att långsiktigt driva frågor och implementera processer som bidrar till
utveckling men även att styrelsens ledamöter får bättre förutsättningar att sätta sig in i specifika
sakområden och processer.
Riksidrottsförbundet, SISU idrottsutbildarna och en majoritet av landets större specialidrottsförbund
har sedan flera år en struktur där det vartannat år genomförs ett beslutande forum och efterföljande
år genomförs ett icke beslutande forum med fokus på diskussion om aktuella frågor och relevanta
områden inför kommande beslutsmöte. Upplevelsen hos dessa är att en längre period mellan
förbundsårsmöten skapar en bättre möjlighet för organisationen att verka och implementera tagna
beslut, samtidigt som de kompletterande forumen ger möjligheter för fler parter att mötas och höras
i debatten för att utveckla respektive idrott.
De positiva erfarenheterna av ett mer långsiktigt fokus på beslut och uppföljning samt en mer
dynamisk dialog med delaktighet från fler individer och grupper gör att FS anser att det skulle vara
lämpligt även för friidrotten att genomföra förbundsårsmöte vartannat år, jämfört med nuvarande
årsvisa formella beslutsmöten, och att detta kompletteras med framåtriktade mötesplatser
vartannat år.
Frågeställningar som uppkommit
Förslaget har diskuterats vid bland annat höstens ordförandekonferens där några frågeställningar har
dykt upp;



Hur planeras mandatperioden för ordförande och ledamöter?
FS föreslår att ordförande ska väljas på två år och ledamot på en tid av fyra år. Detta
harmonierar väl med till exempel uppdrag i riksidrottsstyrelsen och andra vanliga
mandatperioder i samhället, så som politiska förtroendeuppdrag.
Förslaget minskar även risken att samtliga valda ledamöter avgår samtidigt, då
mandatperioderna likt dagens system löper över olika årsmötesperioder.
En utvärdering föreslås även inför Förbundsårsmötet 2028.



Vad sker de år då det inte genomförs ett Förbundsårsmöte?
För att skapa fler möjligheter till dialog och verksamhetsutveckling föreslår FS att ett möte
genomförs de år då ett Förbundsårsmöte inte genomförs. En sådan träffpunkt skulle, likt
RF/SISUs Riksidrottsforum, tillskapa möjlighet till samtal och diskussioner om viktiga
strategiska framtidsfrågor. Det skulle även ge möjlighet att involvera fler ledare i den
demokratiska processen och medföra att trösklarna sänks för deltagande i utvecklingsresan
för Svensk Friidrott.
Detaljer om Friidrottsforum fastställs av FS, men en tydlig vilja är att fokus ska ligga på
aktuella framtidsfrågor och att fler individer ska än vid ett förbundsårsmöte ges möjlighet att
delta.
Forumet skulle även vara en naturlig samlingspunkt i sådant fall att endera FS eller
medlemmar begärt att sammankalla kortare extra årsmöte i enlighet med hur det är reglerat
i gällande stadgarna.

Förslag till ändringar av STADGAR FÖR SVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDET (gällande från 2022-01-01)
Nuvarande lydelse

Förbundsstyrelsens förslag

1 Kap Grundläggande bestämmelser
9 § Stadgeändring

9 § Stadgeändring

Förslag från SDF eller förening om ändring av
dessa stadgar ska skriftligen avges till
förbundsstyrelsen senast den 15 januari.
Förslaget och förbundsstyrelsens utlåtande i
ärenden ska bifogas vid utsändning av
möteshandlingarna. För beslut om
stadgeändring krävs bifall av minst 2/3-delar av
antalet avgivna röster vid förbundsårsmöte.

Förslag från SDF eller förening om ändring av
dessa stadgar ska skriftligen avges till
förbundsstyrelsen senast den 15 januari det år
förbundsårsmöte äger rum. Förslaget och
förbundsstyrelsens utlåtande i ärenden ska
bifogas vid utsändning av möteshandlingarna.
För beslut om stadgeändring krävs bifall av
minst 2/3-delar av antalet avgivna röster vid
förbundsårsmöte.

3 Kap Förbundsårsmötet
4 § Tidpunkt och kallelse till förbundsårsmöte

4 § Tidpunkt och kallelse till förbundsårsmöte

Förbundsårsmöte hålls årligen före utgången av
mars månad på tid och plats som
förbundsstyrelsen bestämmer.

Förbundsårsmöte hålls vartannat år före
utgången av mars månad på tid och plats som
förbundsstyrelsen bestämmer. Detta gäller
jämna är. Udda år ska ett Friidrottsforum
arrangeras.

5 § Motioner att behandlas vid
förbundsårsmötet

5 § Motioner att behandlas vid
förbundsårsmötet

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

Motioner att behandlas vid förbundsårsmötet
ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den
15 januari det år förbundsårsmötet äger rum.
Rätt att lämna motion tillkommer föreningar
och SDF.

6 § Ärenden vid förbundsårsmöte

6 § Ärenden vid förbundsårsmöte

5. Behandling av verksamhetsberättelse,
årsredovisning samt revisionsberättelse för det
senaste verksamhetsåret:

5. Behandling av verksamhetsberättelse,
årsredovisning samt revisionsberättelse för de
två senaste verksamhetsåren:

a) Verksamhetsberättelse
b) Årsredovisning
c) Revisionsberättelse

a) Verksamhetsberättelse
b) Årsredovisning
c) Revisionsberättelse

6. Fråga om ansvarsfrihet för
förbundsstyrelsens förvaltning.

6. Fråga om ansvarsfrihet för
förbundsstyrelsens förvaltning för de två
senaste verksamhetsåren.

8. Fastställande av medlemsavgift till SFIF.

8. Fastställande av medlemsavgift till SFIF för
nästkommande två år.

9. Val av förbundsordförande, tillika styrelsens
ordförande, för en tid av ett år.

9. Val av förbundsordförande, tillika styrelsens
ordförande, för en tid av två år.

10. 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.

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

11. Val av två revisorer med personliga
ersättare eller ett revisionsbolag, med uppgift
att granska verksamhet, räkenskaper och
förvaltning inom SFIF för en tid av ett år.

11. Val av två revisorer med personliga
ersättare eller ett revisionsbolag, med uppgift
att granska verksamhet, räkenskaper och
förvaltning inom SFIF för en tid av två år.

12. Val av två lekmannarevisorer varav en
kvinna och en man med personliga suppleanter
för en tid av ett år.

12. Val av två lekmannarevisorer varav en
kvinna och en man med personliga suppleanter
för en tid av två år.

13. Val av ordförande i valberedningen för en
tid av ett år.

13. Val av ordförande i valberedningen för en
tid av två år.

14. Val av fyra ledamöter i valberedningen för
en tid av ett år.

14. Val av två ledamöter i valberedningen för en
tid av fyra år. Hälften av ledamöterna väljs vid
varje förbundsstämma.

8 § Valberedningen

8 § Valberedningen

Valberedningen ska bestå av ordförande och
fyra övriga ledamöter, valda av
förbundsårsmötet. Antalet övriga ledamöter ska
vara lika fördelat mellan könen och olika
åldersgrupper bör vara representerade.

Valberedningen ska bestå av ordförande och
fyra övriga ledamöter, valda av
förbundsårsmötet. Antalet övriga ledamöter ska
vara lika fördelat mellan könen och olika
åldersgrupper bör vara representerade.

Valberedningen utser bland sina ledamöter vice
ordförande.

Valberedningen utser bland sina ledamöter vice
ordförande.

Valberedningen sammanträder när
ordföranden eller minst halva antalet
ledamöter så bestämmer.

Valberedningen sammanträder när
ordföranden eller minst halva antalet
ledamöter så bestämmer.

Senast den 15 december ska valberedningens
ordförande på SFIF:s hemsida offentliggöra vilka
styrelseledamöter, vars mandattid går ut vid
förbundsårsmötet, som avböjt kandidatur.

Senast den 15 december året före
förbundsårsmötet ska valberedningens
ordförande på SFIF:s hemsida offentliggöra vilka
styrelseledamöter, vars mandattid går ut vid
förbundsårsmötet, som avböjt kandidatur.

Föreningar och SDF har rätt att senast den 15
januari föreslå kandidater för valen under 3 kap. Föreningar och SDF har rätt att senast den 15
6 § punkterna 9-12.
januari det år förbundsårsmötet äger rum
föreslå kandidater för valen under 3 kap. 6 §
punkterna 9-12.

4 Kap Förbundsstyrelsen
2 § Förbundsstyrelsens åligganden

2 § Förbundsstyrelsens åligganden

6. 6. upprätta verksamhetsberättelse,
årsredovisning och budget, utarbeta
verksamhetsinriktning och verksamhetsplan,
bereda förslag till förbundsårsmötet samt tillse
att av förbundsårsmötet fattade beslut
verkställs så snart som möjligt.

6. 6. för varje räkenskaps- och verksamhetsår
upprätta verksamhetsberättelse med
årsredovisning, som ska bestå av
förvaltningsberättelse och resultat- och
balansräkning.

7. handha och ansvara för SFIF:s medel och
material samt vidta lämpliga åtgärder för att
stärka SFIF:s ekonomi.
8. utse arrangörer för SFIF:s tävlingar och svara
för deras genomförande enligt gällande
tävlingsregler, godkänna internationella
tävlingar samt besluta om riktlinjer för svenskt
deltagande i tävling utomlands,
9. beslut om utdelning av SFIF:s utmärkelser,
10. upprätta röstlängd för förbunds- och SDFårsmöten,
11. anställa och entlediga GS och i övrigt
bestämma huvudlinjerna i kansliets
organisation samt årligen fastställa
arbetsordning för förbundsstyrelsen och
instruktion till GS,
12. fullgöra de åligganden som följer av 11 Kap
4 § RF:s stadgar,
13. på begäran av RS lämna sådana
upplysningar som krävs av RF:s stadgeenliga
uppgifter, samt på begäran av
Riksidrottsnämnden (RIN) avge yttrande till
nämnden,
14. föra protokoll, handha och ansvara för
SFIF:s medel och tillgångar
15. utse ombud och erforderligt antal
suppleanter till RF-stämma, SISU-stämma och
till SOK:s årsmöte samt
16. i övrigt sköta löpande ärenden och fullgöra
de skyldigheter som enligt dessa stadgar
ankommer på förbundsstyrelsen.

7. senast den 1 mars varje år ställa
förvaltningsberättelsen, räkenskaperna och
övriga för revision erforderliga handlingar
avseende föregående räkenskapsår till
revisorernas förfogande,
8. årligen på hemsidan tillgängliggöra
årsredovisning och revisionsberättelse så snart
revisorerna har utfört sin granskning,”
9. bereda förslag till förbundsårsmötet samt
tillse att av förbundsårsmötet fattade beslut
verkställs så snart som möjligt.
10. handha och ansvara för SFIF:s medel och
material samt vidta lämpliga åtgärder för att
stärka SFIF:s ekonomi.
11. utse arrangörer för SFIF:s tävlingar och
svara för deras genomförande enligt gällande
tävlingsregler, godkänna internationella
tävlingar samt besluta om riktlinjer för svenskt
deltagande i tävling utomlands,
12. besluta om utdelning av SFIF:s utmärkelser,
13. upprätta röstlängd för förbunds- och SDFårsmöten,
14. det år förbundsårsmöte inte hålls anordna
och kalla till Friidrottsforum
15. anställa och entlediga GS och i övrigt
bestämma huvudlinjerna i kansliets
organisation samt årligen fastställa
arbetsordning för förbundsstyrelsen och
instruktion till GS,
16. fullgöra de åligganden som följer av 11 Kap
4 § RF:s stadgar,
17. på begäran av RS lämna sådana
upplysningar som krävs av RF:s stadgeenliga
uppgifter, samt på begäran av

Riksidrottsnämnden (RIN) avge yttrande till
nämnden,
18. föra protokoll, handha och ansvara för
SFIF:s medel och tillgångar
19. utse ombud och erforderligt antal
suppleanter till RF-stämma, SISU-stämma och
till SOK:s årsmöte
samt
20. i övrigt sköta löpande ärenden och fullgöra
de skyldigheter som enligt dessa stadgar
ankommer på förbundsstyrelsen.

Förslag till ändringar av STADGAR FÖR SVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDET (gällande från 2022-01-01)
Nuvarande lydelse

Förbundsstyrelsens förslag

1 Kap GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER
9 § Stadgeändring

9 § Stadgeändring

Förslag från SDF eller förening om ändring av
dessa stadgar ska skriftligen avges till
förbundsstyrelsen senast den 15 januari.
Förslaget och förbundsstyrelsens utlåtande i
ärenden ska bifogas vid utsändning av
möteshandlingarna. För beslut om
stadgeändring krävs bifall av minst 2/3-delar
av antalet avgivna röster vid förbundsårsmöte.

Förslag från SDF eller förening om ändring av
dessa stadgar ska skriftligen avges till
förbundsstyrelsen senast den 15 januari det år
förbundsårsmöte äger rum. Förslaget och
förbundsstyrelsens utlåtande i ärenden ska
bifogas vid utsändning av möteshandlingarna.
För beslut om stadgeändring krävs bifall av
minst 2/3-delar av antalet avgivna röster vid
förbundsårsmöte.

3 Kap Förbundsårsmötet
4 § Tidpunkt och kallelse till förbundsårsmöte
Förbundsårsmöte hålls årligen före utgången
av mars månad på tid och plats som
förbundsstyrelsen bestämmer.

Förbundsårsmöte hålls vartannat år före
utgången av mars månad på tid och plats som
förbundsstyrelsen bestämmer. Detta gäller
jämna är. Udda år ska ett Friidrottsforum
arrangeras.

5 § Motioner att behandlas vid förbundsårsmötet
Motioner att behandlas vid förbundsårsmötet
ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast
den 15 januari. Rätt att lämna motion
tillkommer föreningar och SDF.

Motioner att behandlas vid förbundsårsmötet
ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast
den 15 januari det år förbundsårsmötet äger
rum. Rätt att lämna motion tillkommer
föreningar och SDF.

6 § Ärenden vid förbundsårsmöte
5. Behandling av verksamhetsberättelse,

5. Behandling av verksamhetsberättelse,

årsredovisning samt revisionsberättelse för
det senaste verksamhetsåret:

årsredovisning samt revisionsberättelse för de
två senaste verksamhetsåren:

a) Verksamhetsberättelse

a) Verksamhetsberättelse

b) Årsredovisning

b) Årsredovisning

c) Revisionsberättelse

c) Revisionsberättelse

6. Fråga om ansvarsfrihet för
förbundsstyrelsens förvaltning.

6. Fråga om ansvarsfrihet för
förbundsstyrelsens förvaltning för de två
senaste verksamhetsåren.

