Förbundsstyrelsens förslag Nr 3

Ny röstlängd och förändring av medlemsavgiften
Förslag:
Förbundsstyrelsen (FS) föreslår:
att ändra röstlängden till Förbundsårsmötet enligt förslaget nedan vilket också innebär att antalet
delegater vid Förbundsårsmötet minskas från 136 till 96.
att medlemsavgiften för föreningar i ”kategorin 0,25 SM-poäng” (2021 placerade 131-160) ändras
från 5200 kr till 3000 kr.
att godkänna förslagen till stadgeändringar som en konsekvens av att-satserna ovan.
Förbundsstyrelsens utlåtande:

Förändring av röstlängden
I samband med besluten från FÅM 2020 och 2021 avseende den nya regionala organisationen som
nu trätt i kraft med reducering av antalet SDF från 23 till 9 togs även ett beslut om förändring av
röstlängden.
Beslutet som togs var att behålla gällande principer som är en kombination av fasta mandat
(grundmandat) och rörliga mandat (tilläggsröster) baserat på SM-poäng och LOK-stöd. Dessutom
beslutades det att nuvarande fasta mandat, två per SDF skulle följa med in i den nya organisationen,
vilket medförde att det totala antalet grundmandat var oförändrat, 46 mandat. Avseende de rörliga
mandaten bibehölls fördelningen 45 mandat baserat på SM-poäng och 45 mandat baserat på LOKstöd.
Förändringen medförde att antalet grundmandat för nya SDF skiljer sig från två mandat till åtta
mandat, vilket har föranlett att distrikt som Skåne, Göteborg och Gotland-Stockholm missgynnats.
Förbundsstyrelsen föreslår därför förbundsårsmötet att fr o m 2023 göra förändringar i röstlängden.
I förslaget har också totala antalet mandat på Förbundsårsmötet diskuterats. Det primära är förstås
uppdraget att svara för att demokratin upprätthålls. Vi har historiskt och i jämförelse med andra
idrottsförbund många mandat på vårt förbundsårsmöte.
Idag gäller 136 mandat och vi kan konstatera att det historiskt oftast är ca hundra delegater
närvarande på Förbundsårsmötet. Med anledning av den nya distriktsindelningen ser vi också att
antalet mandat kan minskas till 96 och ändå att demokratin upprätthålls på ett säkert sätt.
En arbetsgrupp från styrelsen och kansliet har efter att ha gått igenom ett antal förslag kommit fram
till följande:
Att bibehålla principerna med att beräkna antalet tilläggsröster baserat på LOK-stöd och SM-poäng.
Detta då verksamhetsinriktningen Friidrottens Strategi 2025 målsättning är en attraktiv och växande
friidrott med målsättning att öka antalet medlemmar baserat på LOK-stödet.

Att reducera det totala antalet mandat från 136 till 96 mandat.
Att öka antalet grundmandat från 2 till 4 mandat per distrikt, vilket totalt utgör 36 mandat.
Att minska antalet tilläggsröster från 45 för vardera SM-poäng och LOK-stöd till 30 mandat vardera,
totalt 60 mandat.
Att för tilläggsrösterna fördela mandaten procentuellt för SM-poäng respektive LOK-stödsaktiviteter.
Att röstlängden justeras varje år utifrån distriktens uppnådda SM-poäng respektive antal LOKstödsaktiviteter (beräknat efter det av RF redovisade senaste helåret.)
En beräkning utifrån 2022 års röstlängd skulle då bli:

Skåne
Östsvenska
Västsvenska
Göteborg
Gotland/Stockholm
Södra Svealand
Mittsvenska
Södra Norrland
Norra Norrland
Totalt

Grundmandat
4
4
4
4
4
4
4
4
4
36

LOK-stöd

SM-poäng

Totalt

3
4
3
4
7
4
3
1
1
30

3
3
2
6
8
4
3
0
1
30

10
11
9
14
19
12
10
5
6
96

Förändring av medlemsavgifterna för 2023
Medlemsavgifterna föreslås liksom tidigare att baseras på föreningarnas totala SM-poäng som
uppnåtts under föregående år utifrån den skala som redovisas i SFIF:s stadgar 4 kap 18 §.
Den förändring som föreslås är att lägga till ytterligare en avgiftsgrupp och då för de föreningar som
totalt endast uppnått 0,25 poäng.
Medlemsavgifter

Nuvarande

Förslag 2023

10 bästa föreningarna
Föreningar 11-20
Föreningar 21-30
Föreningar 31-136
Föreningar 137-160
Övriga föreningar

21 200
15 900
10 600
5 200
5 200
2 200

21 200
15 900
10 600
5 200
3 000
2 200

Ovanstående tabell är beräknad efter SM-poängen 2021.
Ovanstående medför även förändringar i SFIF:s stadgar

Ändringar i röstlängd i SFIF:s stadgar.
Nuvarande skrivning

Föreslagen skrivning

18 § Fördelning av röster

18 § Fördelning av röster

Förbundsårsmötet består av 136 ombud som
fördelas på 46 fasta och 90 rörliga mandat.

Förbundsårsmötet består av 96 ombud som
fördelas på 36 fasta och 60 rörliga mandat.

Varje SDF:s geografiska område utgör en
valkrets vars föreningar tilldelas 2
grundmandat.

Varje SDF:s geografiska område utgör en
valkrets vars föreningar tilldelas 4
grundmandat.

Därutöver fördelas 45 mandat utifrån SMpoäng och 45 mandat utifrån LOK-stöd till
föreningarna inom respektive SDF.

Därutöver fördelas 30 mandat utifrån SMpoäng och 30 mandat utifrån LOK-stöd till
föreningarna inom respektive SDF.

Föreningarnas sammanlagda SM-poäng
respektive LOK-stöd inom ett SDF avgör
tilldelningen av röster.

Föreningarnas sammanlagda SM-poäng
respektive LOK-stöd inom ett SDF avgör
tilldelningen av röster.

Mandatfördelning utifrån LOK-stödet utgår ifrån Mandatfördelning utifrån LOK-stödet utgår ifrån
RF:s statistik enligt senaste officiellt redovisade RF:s statistik enligt senaste officiellt redovisade
halvår.
helår.
SM-poäng beräknas utifrån poäng uppnådda
under det senaste verksamhetsåret före
förbundsårsmötet vid tävlingar om svenska
senior-, junior- och ungdomsmästerskap
inomhus och utomhus. Beräkningen omfattar
män och kvinnor, pojkar och flickor.

SM-poäng beräknas utifrån poäng uppnådda
under det senaste verksamhetsåret före
förbundsårsmötet vid tävlingar om svenska
senior-, junior- och ungdomsmästerskap
inomhus och utomhus. Beräkningen omfattar
män och kvinnor, pojkar och flickor.

