Styrelseförslag nr 2
Förslag till stadgeändringar till Förbundsårsmötet 28-29 mars 2009
9§
Stadgeändring ….."För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3-delar
av antalet avgivna röster vid förbundsmöte."
Läsanvisningar: Förbundsstyrelsens förslag finns i högerspalten och ändringarna är markerade
med fetstil. Endast § som berörs är medtagna.
Ordet Förbundsmöte ersätts genomgående med Förbundsårsmöte.
Nuvarande lydelse

Förslag till lydelse

1 Kap GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER

1 Kap GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER

3§

3§

Tillhörighet

Förbundet är medlem i Riksidrottsförbundet (RF), i
SISU Idrottsutbildarna samt Sveriges Olympiska
kommitté, samt anslutet till International
Association of Athletics Federations (IAAF) och
European Athletic Association (EAA).
Förbundet skall i tillämpliga delar följa dessa
organisationers stadgar och bestämmelser.

Tillhörighet

Förbundet är medlem i Riksidrottsförbundet (RF), i
SISU Idrottsutbildarna samt Sveriges Olympiska
Kommitté.
Förbundet skall i tillämpliga delar följa dessa
organisationers stadgar och bestämmelser.
Förbundet är anslutet till International Association
of Athletics Federations (IAAF) och genom IAAF till
European Athletic Association (EAA). Förbundet
erkänner, accepterar, tillämpar, observerar och
fogar sig efter IAAF:s och EAA:s stadgar, regler
och föreskrifter, såväl nuvarande som inkluderat
framtida ändringar. Detta gäller särskilt antidoping regler, handläggning av tvister och
relationen med de aktivas representanter.

3 Kap FÖRBUNDSMÖTE

3 Kap FÖRBUNDSÅRSMÖTE

17 §

17 §

Sammansättning

Förbundsmöte består av ombud dels för SDF, dels
för de trettiofem föreningar som under de senaste
två verksamhetsåren före mötet vid tävlingar om
svenska senior-, junior- och ungdomsmästerskap
utomhus för män och kvinnor, pojkar och flickor,
sammanlagt uppnått det högsta poängtalet enligt
följande poängberäkning.
Punkterna a) t.o.m. h) och Stafetter och lag-SM
punkterna a) t.o.m. h)
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.
____

Sammansättning

Förbundsårsmöte består av ombud för medlemsföreningarna inom respektive SDF, utsedda
genom beslut av SDF-möte.
Punkterna a) t.o.m. h) och Stafetter och lag-SM
punkterna a) t.o.m. h) flyttas till:18 § Fördelning
av röster
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.
____

Nuvarande lydelse
18 §

Rösträtt

Vid förbundsmöte har SDF två röster för de första
30-tal röstberättigade föreningar och härutöver en
tilläggsröst för varje ytterliggare 30-tal föreningar,
dock högst fyra röster.
Av de under 17 § första stycket nämnda
föreningarna har de tio föreningar som erhållit det
högsta poängantalet vardera två röster, medan
övriga tjugofem föreningar har vardera en röst.
Skulle flera föreningar ha samma poängantal på
tionde respektive trettiofemte plats eller på plats
närmast därutöver, får dessa föreningar vardera
två röster respektive en röst.
Det åligger förbundsstyrelsen att upprätta röstlängd i januari månad, att gälla till dess ny röstlängd har upprättats.
Rösträtt tillkommer endast medlemsorganisation
som har fullgjort sin stadgeenliga skyldighet till
förbundet och berört SDF samt erlagt debiterade
medlemsavgifter inom föreskriven tid.

Förslag till lydelse
18 §

Fördelning av röster

Förbundsårsmötet består av 113 ombud som
fördelas på 23 fasta och 90 rörliga mandat.
Varje SDF:s geografiska område utgör en valkrets
vars föreningar tilldelas ett grundmandat.
Därutöver fördelas 45 mandat utifrån SM-poäng
och 45 mandat utifrån LOK-stöd till föreningarna
inom respektive SDF. Föreningarnas sammanlagda SM-poäng respektive LOK-stöd inom ett SDF
avgör tilldelningen av röster.
LOK-stödet utgår ifrån RF:s statistik enligt senaste
officiellt redovisade halvår.
SM-poäng beräknas utifrån poäng uppnådda
under det senaste verksamhetsåret före mötet vid
tävlingar om svenska senior-, junior- och ungdomsmästerskap utomhus för män och kvinnor, pojkar
och flickor, enligt följande:
a)

1 poäng för varje enskild aktiv som
uppnått en placering bland de sex
bästa i en individuell senior-SMtävling.

b)

0,75 poäng för varje enskild aktiv
som uppnått en placering bland de
sex bästa i en individuell junior-SMtävling för klassen 22 år.

c)

0,5 poäng för varje enskild aktiv
som uppnått en placering bland de
sex bästa i en individuell junior-SMtävling för klassen 19 år.

d)

0,25 poäng för varje enskild aktiv
som uppnått en placering bland de
sex bästa i en individuell ungdomsSM-tävling för klassen 17 år.

e)

0,25 poäng för varje enskild aktiv
som uppnått en placering bland de
sex bästa i en individuell ungdomsSM-tävling för klassen 16 år.

f)

0,25 poäng för varje enskild aktiv
som uppnått en placering bland de
sex bästa i en individuell ungdomsSM-tävling för klassen 15 år.

g)

Aktiv som placerar sig i flera
åldersklasser tillgodoräknas 1
poäng om placerad på senior-SM,
0,75 poäng om placerad på
junior-SM 22 år men ej senior-SM
och 0,5 poäng om placerad på
junior-SM 19 år men ej senior-SM

Nuvarande lydelse

Förslag till lydelse
h)

Aktiv som placerar sig i flera
grenar erhåller ej något extra
poäng för detta.

Stafetter och lag-SM
a)

1 poäng för förening som uppnått
en placering bland de sex bästa i
en senior-SM-stafett.

b)

0,75 poäng för förening som
uppnått en placering bland de sex
bästa i en junior-SM-stafett för
klassen 22 år.

c)

0,5 poäng för förening som
uppnått en placering bland de sex
bästa i en junior-SM-stafett för
klassen 19 år.

d)

0,5 poäng för förening som
uppnått en placering bland de sex
bästa i en ungdoms-SM-stafett för
klassen 17 år.

e)

0,25 poäng för förening som
uppnått en placering bland de sex
bästa i en ungdoms-SM-stafett för
klassen 15 år.

f)

Förening som placerat sig i flera
grenar i en åldersklass erhåller ej
någon extra poäng för detta.

g)

Förening som placerat sig i såväl
manlig som kvinnlig stafettlöpning i
en åldersklass erhåller dock dubbla
poäng.

h)

Dessutom erhålles poäng vid SM för
föreningslag enligt samma
beräkningsgrund som för individuella
tävlingar

Vid de tillfällen då någon svensk företrädare är
medlem av IAAF:s styrelse så äger han eller hon
också rätt att deltaga vid förbundsmötet och äger
då även rösträtt (en röst).
Det åligger SFIF att upprätta röstlängd före januari
månads utgång, att gälla till ny röstlängd har
upprättats.
Rösträtt tillkommer endast medlemsorganisationer
som har fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter till
förbundet samt erlagt medlemsavgift inom
föreskriven tid.

Nuvarande lydelse
19 §

Beslutsmässighet samt yttrande- och
förslagsrätt

Förbundsmöte är beslutsmässigt med det antal
ombud som efter kallelse i vederbörlig ordning
deltar i mötets beslut.
Yttrande- och förslagsrätt tillkommer, förutom
ombuden, förbundsstyrelsens ledamöter inklusive
hedersledamöter, revisorerna, ledamöter i av
förbundsstyrelsen tillsatta utskott och kommittéer,
tjänsteman inom förbundet som adjungerats till
mötet samt motionär i vad avser egen motion.
____

21 §

Ärenden vid förbundsmöte

____

Förslag till lydelse
19 §

Beslutsmässighet samt yttrande- och
förslagsrätt

Förbundsårsmöte är beslutsmässigt med det antal
ombud som efter kallelse i vederbörlig ordning
deltar i mötets beslut.
Yttrande- och förslagsrätt tillkommer, förutom
ombuden, svensk företrädare som är medlem av
IAAF:s styrelse förbundsstyrelsens ledamöter
inklusive hedersledamöter, revisorerna, ledamöter
i av förbundsstyrelsen tillsatta utskott och
kommittéer, tjänsteman inom förbundet som
adjungerats till mötet, samt motionär i vad avser
egen motion.
____

21 §

Ärenden vid förbundsårsmöte

____

11. Fastställande av årsavgift till förbundet.

11. Fastställande av medlemsavgift till förbundet.

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

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

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

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

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 ordförande och fyra ledamöter i
valberedningen för en tid av ett år.

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

16. Beslut om val av ombud och erforderligt antal
suppleanter till RF - stämma, SISU-stämma och
till SOK:s årsmöte.

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

17. Beslut om officiellt kungörelseorgan för
förbundet.
____

22 §

Förslag till ärenden att behandlas vid
förbundsmötet

Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmöte skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast
den 31 december. Rätt att avge förslag tillkommer
medlemsförening, röstberättigad medlem i sådan
förening samt SDF.

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 §

Förslag till ärenden 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.

Nuvarande lydelse

Förslag till lydelse

4 Kap

FÖRBUNDSSTYRELSEN

4 Kap

FÖRBUNDSSTYRELSEN

26 §

Sammansättning samt kallelse och
beslutsmässighet

26 §

Sammansättning samt kallelse och
beslutsmässighet

Förbundsstyrelsen är, när förbundsmötet inte är
samlat, förbundets beslutande organ.

Förbundsstyrelsen är, när förbundsmötet inte är
samlat, förbundets beslutande organ.

Styrelsen består av ordförande samt åtta övriga
ledamöter valda av förbundsmötet. Styrelsen skall
bestå av kvinnor och män, där båda könen bör
vara företrädda med minst tre ledamöter. Det
ankommer på Valberedningen att arbeta för detta.
Härutöver får den hos förbundet anställda
personalen utse en ledamot och en personlig
suppleant att ingå i styrelsen. Suppleant inträder
vid förfall för ordinarie ledamot.

Styrelsen består av ordförande samt åtta övriga
ledamöter valda av förbundsmötet. Styrelsen skall
bestå av kvinnor och män, där båda könen bör
vara företrädda med minst tre ledamöter. Det
ankommer på Valberedningen att arbeta för detta.
Härutöver får den hos förbundet anställda
personalen utse en ledamot och en personlig
suppleant att ingå i styrelsen. Suppleant inträder
vid förfall för ordinarie ledamot.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och
tillsätter sekreterare.
____

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 förbundsmötet.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och
tillsätter sekreterare.
____

28 §

Prövningsrätt och bestraffning

28 §

Prövningsrätt och bestraffning

Förbundsstyrelsen utövar prövningsrätt enligt 13
och 14 Kap RF:s stadgar. Med stöd av 14 Kap
8 § första stycket RF:s stadgar förbehålls styrelsen
bestraffningsrätten i ärenden som avser förseelser
mot förbundets amatörregler och i dopingfrågor
samt beträffande förseelse begången i samband
med landskamper, mästerskapstävlingar av rikskaraktär och officiell utlandsrepresentation samt
vid sammankomster anordnade av förbundet.

Förbundsstyrelsen utövar prövningsrätt enligt 14
och 15 Kap RF:s stadgar. Med stöd av 14 Kap
8 § första stycket RF:s stadgar förbehålls styrelsen
bestraffningsrätten i ärenden som avser förseelser
begången i samband med landskamper,
mästerskapstävlingar av rikskaraktär och officiell
utlandsrepresentation samt vid sammankomster
anordnade av förbundet.

____

____

5 Kap

REVISORER OCH REVISION

5 Kap

REVISORER OCH REVISION

29 §

Revisorer och revision

29 §

Revisorer och revision

Förbundets verksamhet, förvaltning och
räkenskaper skall revideras av minst två
auktoriserade eller godkända revisorer, däribland
en medlem av RF:s revisionskommitté.
Förbundsstyrelsens räkenskaper och övriga
handlingar överlämnas till revisorerna senast en
månad före förbundsmötet. Handlingarna skall
efter verkställd revision vara förbundsstyrelsen till
handa senast 14 dagar före förbundsmötet.

Förbundets verksamhet, förvaltning och
räkenskaper skall revideras av minst två
auktoriserade eller godkända revisorer.
Förbundsstyrelsens räkenskaper och övriga
handlingar överlämnas till revisorerna senast en
månad före förbundsmötet. Handlingarna skall
efter verkställd revision vara förbundsstyrelsen till
handa senast 14 dagar före förbundsmötet.

Nuvarande lydelse

Förslag till lydelse

7 Kap

FÖRENINGARNA

7 Kap

FÖRENINGARNA

36 §

Medlemskap i förbundet

36 §

Medlemskap i förbundet

____

____

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

Förening som erlägger medlemsavgift till Svenska
Friidrottsförbundet och i övrigt fullgör stadgeenliga plikter mot Svenska Friidrottsförbundet
anses också uppbära medlemskap i SDF
Lämnas föreningens ansökan utan bifall får
föreningen överklaga beslutet hos RS enligt
reglerna i 13 Kap RF:s stadgar.

NORMALSTADGAR FÖR SPECIALIDROTTSDISTRIKTSFÖRBUND (SDF) INOM SVENSKA
FRIIDROTTSFÖRBUNDET
1 Kap ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 Kap ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

8§

8§

Sammansättning och beslutsmässighet

Sammansättning och beslutsmässighet

SDF-mötet och extra SDF-möte är SDF:s högsta
beslutande organ. SDF-möte består av ombud för
SDF:s föreningar. Förening får utse högst två
ombud, vilka skall vara röstberättigade
medlemmar i föreningen.
____

SDF-mötet och extra SDF-möte är SDF:s högsta
beslutande organ. SDF-möte består av ombud för
SDF:s föreningar. Förening får utse ombud enligt
§ 11.

9§

9§

Yttrande- och förslagsrätt m m

____
Yttrande- och förslagsrätt m m

Yttrande- och förslagsrätt vid SDF-möte tillkommer,
förutom ombuden, ledamot av SDF-styrelsen,
SDF:s revisorer, motionär beträffande egen motion
samt valberedningens ledamöter i ärenden som
rör valberedningens arbete.

Yttrande- och förslagsrätt vid SDF-möte tillkommer,
förutom ombuden, ledamot av SDF-styrelsen,
SDF:s revisorer, motionär beträffande egen motion
samt valberedningens ledamöter i ärenden som
rör valberedningens arbete.

Yttranderätt tillkommer RF:s, SFIF:s och DF: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 enhälliga samtycke annan närvarande.

10 §

10 §

Kallelse m m

Kallelse m m

SDF-mötet hålls årligen före ordinarie förbundsmöte i Svenska Friidrottsförbundet på dag som
SDF-styrelsen bestämmer. Mötet får inte hållas på
dag när DF- möte pågår.

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.

____

____
Nominering för val av ombud till Svenska
Friidrottsförbundets förbundsårsmöte skall sändas
till SDF inom av SDF-styrelsen fastställd tid.

Nuvarande lydelse
11 §

Rösträtt

Förslag till lydelse
11 §

Rösträtt

Rösträtten vid SDF-möte bestäms genom röstlängd
som har upprättats av Svenska Friidrottsförbundet.

Rösträtten vid SDF-möte bestäms genom röstlängd
som har upprättats av Svenska Friidrottsförbundet.

Röstlängden upptar de föreningar som senast den
31 december har fullgjort sina stadgeenliga
förpliktelser mot Svenska Friidrottsförbundet och
de förpliktelser som har bestämts av SDF-mötet.
Röstlängden gäller oförändrat till dess ny
röstlängd har tillställts SDF.

Röstlängden upptar de föreningar som senast den
31 december har fullgjort sina stadgeenliga
förpliktelser mot Svenska Friidrottsförbundet och
de förpliktelser som har bestämts av SDF-mötet.
Röstlängden gäller oförändrat till dess ny
röstlängd har tillställts SDF.

Varje röstberättigad förening har en röst.
Dessutom erhåller de tio bästa föreningarna under
de två sist förflutna verksamhetsåren inom distriktet
i samtliga DM i friidrott för män och kvinnor,
seniorer, juniorer och ungdom, sammanlagt efter
samma poängberäkning som anges i 17 §
Svenska Friidrottsförbundets stadgar, var sin
tilläggsröst. Förenings röstetal får inte överstiga
1/5 av det vid uppropet godkända sammanlagda
röstetalet.

Varje röstberättigad förening har en röst.
Därutöver erhåller de föreningar som enligt 3 Kap
18 § i Svenska Friidrottsförbundets stadgar
uppnått SM-poäng tilläggsröster enligt följande:
de tio föreningar som har det högsta poängtalet
får fyra tilläggsröster, de därpå följande tio får tre
tilläggsröster, de därpå följande tio får två
tilläggsröster och övriga en tilläggsröst.

Om föreningen deltar i mötet med två ombud och
förfogar över endast en röst, utövas rösträtten av
det ena ombudet. Förfogar föreningen över fler än
en röst äger föreningen bestämma rösternas
fördelning mellan ombuden. Förening skall inge
fullmakt för ombud. I fullmakten skall ombuds rätt
att utöva föreningens rösträtt anges.
12 §

Ärenden vid SDF-mötet

____

Förenings röstetal får inte överstiga 1/3 av antalet
röstberättigade vid SDF-mötet.
Förening skall inge fullmakt för ombud. Endast
ombud har rösträtt. Varje ombud har en röst.
Rösträtten får inte överlåtas.

12 §

Ärenden vid SDF-mötet

____

11. Fastställande av årsavgift till förbundet.

11. Fastställande av eventuell serviceavgift till SDF

12. Val av ordförande i SDF, tillika
ordförande i SDF-styrelsen, för en tid av … år.

12. Val av ordförande i SDF, tillika
ordförande i SDF-styrelsen, för en tid av … år.

13. Val av erforderligt antal övriga ledamöter för
en tid av … år.

13. Val av erforderligt antal övriga ledamöter för
en tid av … år.

14. Val av … (minst en) revisorer och personlig
suppleant med uppgift att granska
verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom
förbundet för en tid av … år.

14. Val av … (minst en) revisorer och personlig
suppleant med uppgift att granska
verksamhet, räkenskaper och förvaltning
inom förbundet för en tid av … år.

15. Val av ordförande och … ledamöter i
valberedningen för en tid av … år.

15. Val av ordförande och … ledamöter i
valberedningen för en tid av … år.

16. Beslut om val av ombud till SF-mötet och
erforderligt antal suppleanter.

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

17. Beslut om val av ombud till DF-mötet och
erforderligt antal suppleanter.
Annat ärende än som ovan nämnts får ej
behandlas på ordinarie förbundsmöte.

17. Beslut om val av ombud till DF-mötet.
18. Beslut om val av ombud till SISU-D-möte.
Annat ärende än som ovan nämnts får ej
behandlas på ordinarie förbundsmöte.

Nuvarande lydelse

Förslag till lydelse

Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person
som är röstberättigad medlem i till SDF ansluten
förening. Ledamot av SDF-styrelsen är inte valbar
som revisor eller revisorsuppleant. Arbetstagare
inom Svenska Friidrottsförbundet eller SDF får inte
väljas till ledamot av SDF-styrelsen.

Inför val av ombud till Svenska Friidrottsförbundets
förbundsårsmöte, punkt 16 på dagordningen, kan
SDF-styrelse eller valberedning upprätta förslag på
kandidaternas rangordning.

Arbetstagare inom RF:s organisationer får inte
vara revisor eller revisorsuppleant i SDF.

Vid fastställande av ombud till förbundsårsmöte
ska omröstning ske plats för plats. Omröstning
sker öppet. Personval sker då någon så begär
med slutna sedlar. För ombudsval till förbundsårsmöte fordras att kandidat fått minst en röst över
hälften av samtliga godkända röster. Uppnås inte
en sådan majoritet företas omröstning mellan de
båda som erhållit högst röstetal.
Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person
som är röstberättigad medlem i till SDF ansluten
förening. Ledamot av SDF-styrelsen är inte valbar
som revisor eller revisorsuppleant. Arbetstagare
inom Svenska Friidrottsförbundet eller SDF får inte
väljas till ledamot av SDF-styrelsen.
Arbetstagare inom RF:s organisationer får inte
vara revisor eller revisorsuppleant i SDF.

14 § Extra SDF-möte
____

14 § Extra SDF-möte
____

Extra SDF-möte får inte äga rum under tid då DFmöte pågår.

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

3 Kap SDF-STYRELSEN

3 Kap SDF-STYRELSEN

16 § SDF-styrelsens åligganden
____

16 § SDF-styrelsens åligganden
____

6. sörja för att ledarutbildning kommer till stånd i
den omfattning SDF-mötet beslutar,

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,

7. handha och ansvara för SDF:s medel,
8. bereda ärenden som skall föreläggas SDFmöte,
9. förelägga SDF-mötet förslag till SDF:s
verksamhetsplan,
10. avge stadgeenliga rapporter samt
tillhandahålla Riksidrottsstyrelsen (RS),
Riksidrottsnämnden (RIN), SFIF och DF-styrelse
upplysningar och yttrande,
____

7. handha och ansvara för SDF:s medel,
8. bereda ärenden som skall föreläggas SDFmöte,
9. förelägga SDF-mötet förslag till SDF:s
verksamhetsplan,
10. avge stadgeenliga rapporter samt
tillhandahålla Riksidrottsstyrelsen (RS),
Riksidrottsnämnden (RIN), SFIF och DF-och
SISU-D styrelse upplysningar och yttrande,
____

Nuvarande lydelse

Förslag till lydelse

4 Kap REVISORER, REVISION

4 Kap REVISORER, REVISION

18 §

18 §

Revisorer och revision

SDF:s revisorer, av vilka en har valts av DF-mötet
enligt 11 kap 7 § RF:s stadgar, skall granska SDFstyrelsens förvaltning och räkenskaper.
SDF-styrelsens räkenskaper och övriga handlingar
överlämnas till revisorerna senast en månad före
SDF-mötet. Handlingarna skall efter verkställd
revision vara SDF-styrelsen till handa senast 14
dagar före SDF-mötet.

Revisorer och revision

SDF:s revisorer skall granska SDF-styrelsens
förvaltning och räkenskaper.
SDF-styrelsens räkenskaper och övriga handlingar
överlämnas till revisorerna senast en månad före
SDF-mötet. Handlingarna skall efter verkställd
revision vara SDF-styrelsen till handa senast 14
dagar före SDF-mötet.

