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Program Förbundsårsmötet 
(tiderna är preliminära och kan komma att ändras beroende på arbetsläget) 
 
 

07:00 Incheckning öppnar och möjlighet till support via Easymeet. 
 
09:00 Förbundsårsmötet öppnas  
 
11:30 Fika 
 
11:45 Förbundsårsmötet fortsätter 
 
12:30 Lunch 
 
13:15 Förbundsårsmötet fortsätter 
 
15:00 Fika 
 
15:15 Förbundsårsmötet fortsätter 
 
16:30 Förbundsårsmötet avslutas 
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FÖRBUNDSÅRSMÖTET 2022 - ARBETSORDNING  

Förbundsmötet den 26 mars 2022 kommer att hållas digitalt via Easymeet vilket föranleder förslag till 

arbetsordning enligt nedan. (Info om hur Easymeet fungerar redovisas separat). 

 

1. Yttrande- och förslagsrätt. Yttrande- och förslagsrätt tillkommer, förutom ombuden, 

förbundsstyrelsens ledamöter inklusive hedersledamöter, ledamot av valberedningen, revisorerna, 

ledamöter i av förbundsstyrelsen tillsatta utskott, råd och kommittéer, tjänsteman inom förbundet 

som adjungerats till mötet, samt motionär i vad avser egen motion. Yttranderätt tillkommer RF:s och 

SISU Idrottsutbildarnas representant, SFIF:s arbetstagare och med mötets enkla majoritet närvarande 

medlem i friidrottsförening. Övrig person kan få yttra sig efter beslut härom av Årsmötet.  

2. Begära ordet – lämna förslag. Den som önskar ordet anmäler detta genom att i Easymeet trycka 

på ”Begära ordet-knappen”. Mötesordföranden noterar den anmälda talaren på talarlistan. Personer 

som yttrar sig för första gången i en debatt ges företräde framför personer som redan talat. Mötet 

kan bestämma en talartid som maximal tid att ta i anspråk. Ordföranden håller då ordning på tiden 

och knackar lätt i bordet med klubban när tiden närmar sitt slut. Samtliga förslag, s k yrkanden, som 

Årsmötet ska behandla måste lämnas till ordföranden genom att yrkandet skrivs in i Easymeet. 

Yrkandet ska formuleras som förslag till beslut (utom vid ordningsfråga, se nedan). Alla 

förslag/yrkanden på Årsmötet protokollförs. Styrelsens förslag är alltid huvudförslag.  

3. Rösträtt Endast de valda ombuden, som finns med på den av Årsmötet fastställda röstlängden har 

rösträtt. (Det är inte tillåtet att överlåta rösträtten till någon annan.) Röstlängden fastställs i början 

av mötet och kan justeras under mötets gång för det fall att nya ombud tillkommer, eller att ombud 

byts.   

4. Omröstning När debatten är avslutad frågar ordföranden om Årsmötet är redo att gå till beslut. 

Ordföranden redovisar de yrkanden/förslag som har kommit in, samt föreslår i vilken ordning de ska 

behandlas (=propositionsordning).  

1. Beslut tas normalt med acklamation (dvs muntliga ja-rop – man kan inte ropa nej, 

utan man bifaller det förslag man röstar på genom att ropa ett ja). Vid digitalt möte 

gäller att om ingen anmäler avvikande mening avseende föreliggande förslag, genom 

att anmäla ett motförslag, så uppfattas ”tystnaden” som bifall till det föreliggande 

förslaget. Finns två förslag används omröstningssystemet i Easymeet direkt.    

4. Om något av ombuden vill ha en ännu mer noggrann bedömning av omröstningen 

kan denne begära röstgranskning. Då avges rösterna efter upprop från den justerade 

röstlängden. Endast vid val kan sluten omröstning tillämpas (se p.10), varvid 

omröstningssystemet i Easymeet tillämpas direkt.  

5. Sakupplysning Sakupplysning kan begäras av någon som har en viktig upplysning att tillföra 

debatten, eller vill rätta till felaktighet som används i debatten. Sakupplysning ska motiveras för 

ordföranden och bryter talarlistan. Upplysningen får ej innehålla någon argumentation. Ordföranden 

beslutar om sakupplysningen beviljas.  

6. Replik När någon blir medvetet misstolkad eller personligt tilltalad i en debatt kan denne begära 

replik. Replik bryter talarlistan och får därför inte vara annat än ett kort svar. Ordföranden beslutar 

om replik beviljas. Efter replik kan ordföranden bevilja kontrareplik, enligt samma princip som för 

replik.  
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7. Ordningsfråga Ordningsfrågor rör formerna för mötet, exempelvis behov av paus för

överläggningar mellan ombuden, åsikter om propositionsordningen eller streck i debatten.

Ordningsfrågor bryter talarlistan. Som regel kräver inte ordningsfråga skriftligt yrkande, om inte

ordföranden begär det.

8. Streck i debatten Streck i debatten kan föreslås av något av ombuden eller ordföranden. Årsmötet

beslutar om streck i debatten ska sättas, efter fråga från ordföranden. Då streck i debatten sätts,

sätter de som önskar tala upp sig på talarlistan. När strecket är satt kan ingen ytterligare sätta upp sig

på talarlistan. Innan debatten går vidare redovisar ordföranden de yrkanden (förslag till beslut) som

har inkommit. Yrkanden får inte göras efter att streck i debatten har satts.

9. Reservation Om något av ombuden vill reservera sig mot ett beslut ska detta anmälas direkt efter

att beslutet fattats. Reservationen ska skriftligen lämnas till mötesordföranden, senast vid Årsmötets

avslutande. Reservationer protokollförs.

10. Sluten omröstning vid personval Om det vid personval finns fler kandidater än platser kan

Årsmötet eller ordföranden besluta att sluten omröstning skall tillämpas. Ombuden röstar med hjälp

av det omröstningssystem som finns i Easymeet. Röstning sker genom att av de nominerade

(inskrivna i Easymeet) ange högst det antal personer som ska väljas.  Röstetalen för varje kandidat

protokollförs.

11. Redaktionskommitté Årsmötet kan utse en redaktionskommitté med uppgiften att skriva ett

uttalande från mötet samt att i fall när det råder oenighet kring en skrivning i ett förslag, skriva fram

ett förslag på skrivning som blir ett kompromissförslag att enas kring.
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Lokalt aktivitetsstöd per distrikt SM-poäng per distrikt 
Antal giltiga gruppaktiviteter (tidigare Samtliga SM, JSM, USM 2021 

kallat sammankomster) hösten 2020 

Norra Norrlands FIF 2 087 Norra Norrlands FIF 12,75 
Södra Norrlands FIF 1 269 Södra Norrlands FIF 6 
Mittsvenska FIF 5 746 Mittsvenska FIF 59,75 
Södra Svealands FIF 8 206 Södra Svealands FIF 75,75 
Västsvenska FIF 5 793 Västsvenska FIF 49,25 
Östsvenska FIF 7 778 Östsvenska FIF 56,25 
Gotland-Stockholms FIF 13 699 Gotland-Stockholms FIF 178,75 
Göteborgs FIF 8 268 Göteborgs FIF 128,75 
Skånes FIF 6 753 Skånes FIF 65,75 

Röstlängd för Svenska Friidrottsförbundets förbundsårsmöte 2022 

Antal ombud per distrikt 

Totalt 
Grund-  Tilläggsröster 

röster LOK 
SM-
poäng 

Norra Norrlands Friidrottsförbund 7 4 2 1 
Södra Norrlands Friidrottsförbund 7 6 1 0 
Mittsvenska Friidrottsförbundet 16 8 4 4 
Södra Svealands Friidrottsförbund 20 8 7 5 
Västsvenska Friidrottsförbundet 14 6 4 4 
Östsvenska Friidrottsförbundet 16 6 6 4 
Gotland-Stockholms Friidrottsförbund 27 4 10 13 
Göteborgs Friidrottsförbund 17 2 6 9 
Skånes Friidrottsförbund 12 2 5 5 

136 46 45 45 
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Ombudsförteckning

Gotland-Stockholms FIF 26 (27) Mittsvenska FIF 13(16) Södra Svealand 20 (20)
Andreas Carlborg Anders Kindmark Andreas Thornell
Bengt Olsson Anna Lindfors Angelica Gustafsson
Bo Wikmark Annica Hjorth Anna Jonhed
David Fridell Catja Fredman Björn Sjöberg
Frej Söderlund Christina Ridderstråle Christina Liffner
Göran Qvarfordt Conny Eklund Erik Zetterlund
Hannes Gidlöf Jenny Eriksson Hanna Fridh Johanson
Ida Nielsen Josefin Häggblom Jenny Mentzer
Janne Lindelöw Leif-Göran  Mosell Johan Engberg
Johan Engholm Madeleine Lahti Johan Taléus
Kjell-Åke Jägenstedt Marie Westin John Weslien
Lars Thörn Mats Åkerlind Karolin Eriksson
Louise Sandberg Tobias Heldt Larsa Albinsson
Maria Hällerfors Magnus Freed
Maria Samuelsson Mats Svärdsén
Marianne Maehle Schmidt Norra Norrlands FIF 6 (7) Mats Zetterlund
Mats Ahlberg Helena Karlsson Mikael Bentblad
Mats Krigh Michael Nordh Mikael Sjögren
Mia Edvardsson Peter Ridderstråle Primrose Ulegård
Niklas Andersson Saara Huukanen Tomas Riste
Niklas Kagevik Siv Tjärner
Peter Dacke Ulf Wiklund Västsvenska FIF 14 (14)
Sandra Carlsson Springare Anders Svensson
Staffan Movin Skånes FIF 9 (12) Anna Hellsten Kronander
Tobias Lundgren Bengt Hansson Bengt Hogedal
Åsa Cumlin Björn Persson Eva Gerdén

Elisabeth Rönn Fredrik Drackner
Elo Johannesen Gunnel Andersson

Göteborgs FIF 15 (17) Eva Lindsjö Göran Rösjö
Anders Forsberg Mats Svensson Jessica Olhsson
Anders Prytz Mikael Wirstedt Johnny Lingstam
Anna Skoog Roland Ekström Jörgen Åkerman
Ann-Catrin Hermansson Sven Assarsson Lars Axelsson
Bengt Bengtsson Lillemor Rönnbrant
Bo Gustafsson Roger Magnusson
Erik Roos Södra Norrland 6 (7) Therese Theander
Jahja Zeqiraj Jan Holmsten
Karin Schön Jonas Flinkberg
Kjell Selander Leif Thunman
Marika Greberg Per Jutterström
Mikael Romell Veronica Lundgren
Pernilla Gluch Åsa Ringdahl
Roland Adrell
Thomas Van Zalingen

Östsvenska FIF 10 (16) Styrelseledamöter
Binai Ahmad Ungdomsrådet
Carl Hedin Repr. från Valberedningen
Elizabeth Franklin Nordin Kanslipersonal
Emma Joabsson
Ingemar Hedin
Lars Molin
Markus Andersson
Mikaela Wieslander Mayer
Peter Håkansson
Stefan Mattsson
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FÖREDRAGNINGSLISTA TILL FÖRBUNDSÅRSMÖTET 26 MARS 2022    

1. Årsmötet öppnas.  

2. Parentationer.  

3. Fastställande av röstlängd.  

4. Val av mötesordförande.  

5. Val av mötessekreterare.  

6. Val av två personer, att jämte ordförande justera mötets protokoll.  

7. Val av rösträknare.  

8. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.  

9. Fastställande av arbetsordning för mötet.  

10. Fastställande av föredragningslista för mötet.  

11. Behandling av verksamhetsberättelse, årsredovisning samt revisionsberättelser för det senaste 
året. 
     a. Verksamhetsberättelse  
     b. Årsredovisning  
     c. Revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret  
     d. Lekmannarevisorernas berättelse  

12. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning.  

13. Information om Verksamhetsplan 2022–2023.  

14. Information 2022 års budget och prognos/inriktning för 2023 samt en långsiktig prognos.   

15. Information/förslag från förbundsstyrelsen. 

       1)  Beslut från tidigare förbundsårsmöte.  

       2)  Delegering ändring tävlingsregler. 

       3)  Översyn av tävlingsformer, barn och ungdom. 

       4)  Om mixade lopp på bana. 

       5)  Övrigt. 

16. Behandling av verksamhetsinriktning för den kommande perioden, styrelsens förslag och 
inkomna motioner:  

     1) Styrelseförslag 1: Förbundsårsmöte vartannat år. 

     2) Styrelseförslag 2: Gång- och vandrarförbundet.  

     3) Styrelseförslag 3: Översyn av röstlängdsförfarande och medlemsavgifter.  

     4) Styrelseförslag 4: Införande av disciplinnämnd i Svensk Friidrott. * 

     5) Styrelseförslag 5: Ändring av regeltext viktkastning.   
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     6) Motion 1: Inkludering av statistiktjänsten i årsavgiften. 

     7) Motion 2: SFIF motionerar till SOK gällande att avskaffa topp8-kriteriet. 

     8) Motion 3: Kvalificeringskriterier för deltagande på internationella junior- och 
ungdomsmästerskap. 

     9) Motion 4: Landsvägslopp, nettotider i statistiken. 

     10) Motion 5: Införande av svenska rekord i viktkastning för seniorer och juniorer (19 år), män och 
kvinnor. 

     11) Motion 6: Terräng-SM, förändring av tävlingsprogrammet för PF15, PF16 och PF17. 

     12) Motion 7: Terräng-SM, förändring av tävlingsprogrammet för MK 22. 

     13) Motion 8: Trail löpning, struktur som täcker hela landet och alla nivåer. 

17. Fastställande av medlemsavgift till SFIF 2023. 

18. a) Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år.  

       b) Val av fyra ledamöter för en tid av två år.  

       c) Val av två revisorer med personliga ersättare eller ett revisionsbolag, för en tid av ett år.  

       d) Val av två lekmannarevisorer en kvinna och en man, med personliga suppleanter, för en tid av 
ett år. 

        e) Val av ledamöter till disciplinnämnd. * 

 1) Val av ordförande, för en tid av ett år. 

 2) Val av två ledamöter, för en tid av två år. 

 3) Val av två ledamöter, för en tid av ett år.  

        f) Val av ordförande i valberedningen, för en tid av ett år.  

        g) Val av fyra ledamöter till valberedningen, för en tid av ett år.  

19. Beslut om officiellt kungörelseorgan för SFIF.   

20. Förbundsårsmötets avslutande och avtackningar. 

*Givet att årsmötet beslutat att bifalla motionen om instiftande av Disciplinnämnd.  

 

9 av 105



STYRELSENS FÖRSLAG 
Förbundsårsmötet 2022 

 

1. Förbundsårsmöte vartannat år. 

 

2. Sammanslagning Svenska Friidrottsförbundet och Svenska Gång- och 

Vandrarförbundet. 

 

3. Ny röstlängd och förändring av medlemsavgiften. 

 

4. Instiftande av disciplinnämnd. 

 

5. Regeländringar i viktkastning. 
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Förbundsstyrelsens förslag Nr 1 

 

Förbundsårsmöte vartannat år 

Förslag: 

 

Förbundsstyrelsen (FS) föreslår:

 

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;  

- 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:  
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 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. 
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Förslag till ändringar av STADGAR FÖR SVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDET (gällande från 2022-01-01)  

Nuvarande lydelse Förbundsstyrelsens förslag 

1 Kap Grundläggande bestämmelser   

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. 

9 § Stadgeändring 

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. 

4 § Tidpunkt och kallelse till förbundsårsmöte 

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. 

5 § Motioner att behandlas vid 

förbundsårsmötet 

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, 

årsredovisning samt revisionsberättelse för det 

senaste verksamhetsåret: 

a) Verksamhetsberättelse 

b) Årsredovisning 

c) Revisionsberättelse 

6 § Ärenden vid förbundsårsmöte 

5. Behandling av verksamhetsberättelse, 

årsredovisning samt revisionsberättelse för de 

två senaste verksamhetsåren: 

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. 

13 av 105



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 

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 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. 

Föreningar och SDF har rätt att senast den 15 

januari föreslå kandidater för valen under 3 kap. 

6 § punkterna 9-12. 

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 utser bland sina ledamöter vice 

ordförande. 

Valberedningen sammanträder när 

ordföranden eller minst halva antalet 

ledamöter så bestämmer. 

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 det år förbundsårsmötet äger rum  

föreslå kandidater för valen under 3 kap. 6 § 

punkterna 9-12. 
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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.

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 SDF-

årsmöten,

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.

6. 6. för varje räkenskaps- och verksamhetsår

upprätta verksamhetsberättelse med

årsredovisning, som ska bestå av

förvaltningsberättelse och resultat- och

balansräkning.

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 SDF-

årsmöten,

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

15 av 105



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

Nuvarande lydelse Förbundsstyrelsens förslag 

1 Kap GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER 

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. 

 

 

9 § Stadgeändring  

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, 

årsredovisning samt revisionsberättelse för 

det senaste verksamhetsåret: 

a) Verksamhetsberättelse 

b) Årsredovisning 

c) Revisionsberättelse 

5. Behandling av verksamhetsberättelse, 

årsredovisning samt revisionsberättelse för de 

två senaste verksamhetsåren: 

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. 
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Förbundsstyrelsens förslag Nr 2 

 

Sammanslagning av Svenska Friidrottsförbundet och Svenska Gång- och Vandrarförbundet  

Förslag: 

Förbundsstyrelsen (FS) föreslår: 

att förbundsårsmötet beslutar att Svenska Friidrottsförbundet (SFIF) och Svenska Gång- och 

Vandrarförbundet (SGVF) går samman till ett specialidrottsförbund med namnet Svenska 

Friidrottsförbundet  

att förbundsstyrelsen får i uppdrag att i steg ett, mer i detalj, kartlägga och planera för en 

sammanslagning och i steg två verkställa sammanslagningen efter att erforderliga beslut fattats hos 

SGVF. 

att inriktningen och ambitionen är att sammanslagningen skall träda i kraft från 1 april 2023. 

 

 

Bakgrund 
Svenska Gång- och Vandrarförbundet (SGVF) bildades den 18 mars 1934, då under namnet Svenska 

Gångförbundet och 1995 ändrades det till dagens namn. SGVF består organisatoriskt av 20 

distriktsorganisationer (SDF) och 64 föreningar som tillsammans har ca 4000 medlemmar. Inom 

verksamheten finns såväl ungdoms- och tävlingsverksamhet (deltagande i OS, VM, EM och NM) som 

vandringar och motionsgång. SGVF anordnar utbildningar av såväl domare, vandringsledare, 

ungdomsledare, tränare som funktionärer. Förbundets styrelse består idag av fyra män och tre 

kvinnor. På kansliet finns idag en anställd förbundsutvecklare som arbetar heltid med utveckling av 

verksamheten. 

 

Redan 2010 fanns förslag på sammanslagning mellan SFIF och SGVF och en gedigen utredning 

genomfördes av båda parter. 2012 lades ett styrelseförslag om sammanslagning fram på SFIFs 

förbundsårsmöte. Efter votering fattades med relativt knapp marginal beslutet att inte gå samman. 

Något som tros grunda sig i att det både inom styrelsen och inom rörelsen saknades samsyn.  

 

Varför ska förbunden gå samman? 
Förslaget om samgående grundar sig på ett antal punkter:  

Internationell likriktning och fullständig grenrepresentation: Sverige är idag det enda land som inte 

har grenen gång inkluderat i verksamheten. Under de senaste åren har flera årsmötesbeslut fattats 

som syftar till att likrikta de svenska tävlingsreglerna och tävlingsprogrammen till de internationella. 

Förslaget om samgående är ytterligare ett naturligt steg i detta, för att säkra att alla friidrottens 

grenar får ett fullgott utvecklingsstöd.  

Möjligheter till attraktion och tillväxt: Friidrottens Strategi 2025 tydliggör att Svensk Friidrott ska 

utvecklas för att attrahera fler och att växa. Två av de strategiska utvecklingsområdena är att 
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utveckla nya tränings- och tävlingsformer. Där kan de befintliga strukturerna inom SGVF underlätta 

denna utveckling och attrahera fler till friidrotten.  

Kompletterande verksamhet kan nå fler: Gång- och vandring bedöms kunna attrahera en ny och 

bredare målgrupp. För vissa individer är tröskeln hög att direkt ansluta sig till exempelvis en 

löpargrupp och därför kan en gång- eller vandringsgrupp vara ett första steg. Vandringen kan även 

bidra till att attrahera nya deltagare till den växande traillöpningen. Gång och vandring blir på det 

sättet ett enkelt sätt att bredda friidrottens folkhälsobidrag.  

RF välkomnar sammanslagningar: Riksidrottsförbundet (RF) poängterade vid Riksidrottsmötet 2019 

att en större stabilitet och utvecklingskraft skulle skapas om SF blev större eller om enskilda SF gick 

samman. RF framhöll att större SF behöver ta ansvar för att öppna upp och välkomna mindre SF att 

inkluderas inom sin organisation. På så sätt kan fler föreningar rymmas inom idrottsrörelsen. Detta 

innebär att det finns ett starkt stöd från RF i hela processen; från kartläggning till ett eventuellt 

samgående, i form av personella resurser och ekonomiska medel. 

Process för sammanslagning 
För att en sammanslagning ska vara möjlig krävs följande beslut av de två organisationerna:  

● Beslut om samgående vid Förbundsårsmöte SFIF (26 mars 2022) 

● Beslut om samgående vid Förbundsårsmöte SGVF (23 april 2022) 

● Beslut om likvidering av SGVF vid förbundsårsmöte (februari 2023) 

En sammanslagning kan alltså rent juridiskt träda i kraft först i april 2023. Rent praktiskt behöver 

dock arbetet med samgåendet påbörjas så snart de båda förbunden är överens om att vilja gå 

samman.  

Denna praktiska process omfattar bland annat en kartläggning av vilka punkter sammanslagningen 

ska omfatta. Utgångspunkten är att Gång- och vandrarföreningar framöver kommer att följa de av 

SFIF upprättade ramar och stadgar. Till det behöver dock definieras och förtydligas kring frågor kring 

exempelvis tävlingsregler, tävlingsmoment, arrangemang, administration och utbildning. Här finns 

redan idag många format på plats inom SGVF. Detta görs av en tillsatt projektledare och arbetsgrupp 

med representanter från båda förbund samt med stöd från RF. RF har också bekräftat att det finns 

ekonomiskt stöd att få för genomförandet av detta arbete.   

Erfarenheter från liknande sammanslagningar kan bland annat hämtas från SWE3 som bildades 2022 

genom en sammanslagning av Svenska Amerikansk Fotbollförbundet och Svenska 

Landhockeyförbundet. 
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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 LOK-

stöd. 

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. 
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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 LOK-

stödsaktiviteter (beräknat efter det av RF redovisade senaste helåret.) 

En beräkning utifrån 2022 års röstlängd skulle då bli: 

  Grund-  LOK-stöd SM-poäng Totalt  
  mandat 
Skåne  4 3 3 10 
Östsvenska  4 4 3 11 
Västsvenska  4 3 2 9 
Göteborg  4 4 6 14 
Gotland/Stockholm 4 7 8 19 
Södra Svealand 4 4 4 12 
Mittsvenska  4 3 3 10 
Södra Norrland 4 1 0 5 
Norra Norrland 4 1 1 6 
Totalt  36 30 30 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 21 200 21 200 
Föreningar 11-20 15 900 15 900 
Föreningar 21-30 10 600 10 600 
Föreningar 31-136   5 200   5 200 
Föreningar 137-160   5 200   3 000 
Övriga föreningar   2 200   2 200 
 
Ovanstående tabell är beräknad efter SM-poängen 2021. 
 
 
Ovanstående medför även förändringar i SFIF:s stadgar till följd av mandatförändringen 
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Befintlig skrivelse Ny skrivelse 

3 Kap FÖRBUNDSÅRSMÖTE 
2 § Fördelning av röster 
Förbundsårsmötet består av 136 ombud som 

fördelas på 46 fasta och 90 rörliga mandat. 

Varje SDF:s geografiska område utgör en 

valkrets vars föreningar tilldelas grundmandat 

enligt följande: 

1. Norra Norrlands Friidrottsförbund, 4 fasta

mandat

2. Södra Norrlands Friidrottsförbund, 6 fasta

mandat

3. Mittsvenska Friidrottsförbundet, 8 fasta

mandat

4. Södra Svealands Friidrottsförbund, 8 fasta

mandat

5. Gotland - Stockholms Friidrottsförbund, 4

fasta mandat

6. Östsvenska Friidrottsförbundet, 6 fasta

mandat

7. Västsvenska Friidrottsförbundet, 6 fasta

mandat

8. Göteborgs Friidrottsförbund, 2 fasta mandat

9. Skåne Friidrottsförbund, 2 fasta mandat

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. 

Mandatfördelning utifrån 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 inomhus och utomhus. 

Beräkningen omfattar män och kvinnor, pojkar 

och flickor. 

3 Kap FÖRBUNDSÅRSMÖTE 
2 § Fördelning av röster 
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 4 grund-

mandat. 

1. Norra Norrlands Friidrottsförbund, 4 fasta

mandat

2. Södra Norrlands Friidrottsförbund, 4 fasta

mandat

3. Mittsvenska Friidrottsförbundet, 4 fasta

mandat

4. Södra Svealands Friidrottsförbund, 4 fasta

mandat

5. Gotland - Stockholms Friidrottsförbund, 4

fasta mandat

6. Östsvenska Friidrottsförbundet, 4 fasta

mandat

7. Västsvenska Friidrottsförbundet, 4 fasta

mandat

8. Göteborgs Friidrottsförbund, 4 fasta mandat

9. Skåne Friidrottsförbund, 4 fasta mandat

Därutöver fördelas 30 mandat utifrån SM-

poäng 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. 

Mandatfördelning utifrån LOK-stödet utgår ifrån 

RF:s statistik enligt senaste officiellt redovisade 

helår. 

SM-poäng beräknas utifrån poäng uppnådda 

under det senaste verksamhetsåret före mötet 

vid tävlingar om svenska senior-, junior- och 

ungdomsmästerskap inomhus och utomhus.  

Beräkningen omfattar män och kvinnor, pojkar 

och flickor. 
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I och med att förening erlägger medlemsavgift till Svenska Friidrottsförbundet (SFIF) och i 
övrigt fullgör sina stadgeenliga plikter mot SFIF är föreningen också medlem i sitt Special 
Idrottsdistriktsförbund (SDF) 

SDF har därmed inte rätt att ta ut medlemsavgift. SDF och de föreningar som så beslutar kan 
dock ingå frivilliga överenskommelser/avtal om t.ex. serviceavgift. 

Storleken på medlemsavgiften till SFIF beräknas på föreningens antal röster på SDF årsmötet. 

Varje förening har en röst, därutöver får förening tilläggsröst baserat på uppnådda SM-poäng. 

Medlemsavgiftens storlek:  

Fören in gar  Tilläggsröstetal Medlemsavgift 

1-10 4 21 200 kr 

11-20 3 15 900 kr 

21-30 2 10 600 kr 

31-160 1 5 200 kr 

Övriga 0 2 200 kr 

1 Hässelby SK 44,25 17 Sävedalens AIK 11,5 33 Hellas FK 3,50 

2 Malmö AI 42 18 IFK Lidingö 8,5 34 Gefle IF 3,25 

3 Örgryte IS 38 19 Högby IF 7,75 IFK Halmstad 3,25 

4 Ullevi FK 34,25 20 Bromma IF 6,75 Skellefteå AIK 3,25 

5 Spårvägens FK 32,75 37 Hovslätts IK 2,75 

6 Upsala IF 29,75 21 IFK Göteborg 6,5 IS Göta 2,75 

7 Mölndals AIK 23 IFK Helsingborg 6,5 Kalmar SK 2,75 

8 IF Göta Karlstad 22,5 23 IK Ymer 6,25 Strands IF 2,75 

9 Turebergs FK 21,25 24 Tjalve FIF 6 41 IFK Mora 2,25 

10 Hälle IF 19,75 25 IF Kville 5,5 IK Orient 2,25 

IFK Umeå 5,5 Sundsvalls FI 2,25 

11 Hammarby IF 17,25 27 Falu IK 5 44 Danderyds SK 2 

12 Västerås FK 16,5 KA 2 IF 5 Eslövs AI 2 

13 Täby IS 15,25 29 Råby-Rekarne FIF 4 FK Studenterna 2 

14 IFK Växjö 15 30 Eskilstuna FI 3,75 IK Akele 2 

15 KFUM Örebro 14,25 Göteborgs KIK 3,75 Keep Up RC 2 

16 Huddinge AIS 12 IFK Lund 3,75 Umara SC 2 
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Vallentuna FK 2 LK Roslagen 1 IF Udd 0,5 

 Ärla IF 2 Mälarhöjdens IK 1 IK Finish 0,5 

52 Hanvikens SK 1,75 Nordanstigs FK 1 IK Heros 0,5 

IK Lerum FI 1,75 Ockelbo SK 1 IK Sisu 0,5 

Kvarnsvedens GoIF 1,75 OK Linné 1 Karlskoga FI 0,5 

Lidköpings IS 1,75 Rehns BK 1 Mariestads AIF 0,5 

Marieby GIF 1,75 Runacademy IF 1 Stocksäters IF 0,5 

Motala AIF 1,75 SOK Knallen 1 Östersunds GIF 0,5 

Skene SoIS 1,75 Strömstad LK 1 Östhammar FI 0,5 

Trollhättan FIK 1,75 Sweden Runners IF 1 137 Alingsås IF 0,25 

Ängelholms IF 1,75 Södertälje IF 1 Björnstorps IF 0,25 

61 Alunda SK 1,50 Torsby LK 1 Boden FI 0,25 

F Stenungsunds FI 1,50 Trångsvikens IF 1 Brattås CK 0,25 

Falkenbergs IK 1,50 Varbergs GIF 1 Brännans IF 0,25 

IF Rigor 1,5 Västerås LK 1 Fjugesta IF 0,25 

Kils AIK 1,5 Växjö LK 1 Fredrikshofs FIF 0,25 

SK Bore 1,5 Wärnamo SK 1 Hässleholms AIS 0,25 

Tyresö FK 1,5 Ystads IF 1 Höörs IS 0,25 

68 Haparanda SKT 1,25 107 Apladalens LK 0,75 IF Rinkeby Run 0,25 

Hjärnarps OL 1,25 Bollnäs FIK 0,75 IF Vingarna 0,25 

IKHP Huskvarna 1,25 Enhörna IF 0,75 IFK Märsta 0,25 

Linköpings GIF 1,25 Estuna IF 0,75 IFK Sunne 0,25 

Ljungby FIK 1,25 FIK Färjestaden 0,75 IK Wilske 0,25 

Nyköpings BIS 1,25 Heleneholms IF 0,75 Katrineholms SK 0,25 

Säffle FIK 1,25 Järvsö IF 0,75 Ludvika FFI 0,25 

Tullinge FI 1,25 Kiruna Skidor 0,75 Ransäters AIS 0,25 

76 Alvesta FI 1 Luleå FIF 0,75 Roma IF 0,25 

Billingen X-trail SC 1 Löparnas vänner IF 0,75 Säters IF 0,25 

En av Tre RC 1 OK Ravinen 0,75 Tierps IF 0,25 

F Bålsta IK 1 Piteå IF 0,75 Tyft Arena IF 0,25 

Falkenbergs RR 1 Skruvs IF 0,75 Umedalens IF 0,25 

Finspångs AIK 1 Söderhamns IF 0,75 Värmdö IF 0,25 

Glanshammars IF 1 Åhus FIK 0,75 Väsby IK 0,25 

Härlövs IF 1 Åtvidabergs IF 0,75 

IF Mantra Sport 1 123 Bohus IF 0,5 

IK Stern 1 Dala-Järna IK 0,5 

Karlshamns SK 1 Eksjö Södra IK 0,5 

Klippans FK 1 Götlunda IF 0,5 

Kvarnbyns LS 1 IF Hagen 0,5 
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Förbundsstyrelsens förslag Nr 4 

Instiftande av Disciplinnämnd 

Förslag: 

Förbundsstyrelsen (FS) föreslår: 

att Svenska Friidrottsförbundet instiftar en Disciplinnämnd genom att bifalla bifogade 
stadgeändringarna. 

att verkställa ordningen med omedelbar verkan vid detta årsmöte. 

Förbundsstyrelsens utlåtande: 

Bakgrund 

Friidrottsmiljöerna i Sverige ska vara trygga. Detta kräver ett systematiskt förebyggande och 
uppföljande arbete. En del av detta är att säkerställa att det finns en hållbar struktur för de ärenden 
som behöver hanteras – dels genom råd och stöd men också genom att ta emot och följa upp 
formella anmälningar.  

2020 infördes Rådet för Trygg Friidrott. Det är en part som ger råd och stöd till individer eller 
föreningar gällande tryggheten inom friidrotten. Rådet för Trygg Friidrott är dock inte en part som 
hanterar anmälningar eller utdömer bestraffningar.  

Enligt Svensk Friidrotts stadgar hanteras anmälningar och bestraffningsärenden hänvisade till RFs 
stadgar 14 kap och 15 kap av förbundsstyrelsen. Övriga bestraffningsärenden hanteras av SDF och 
brott mot antidopingreglementet av Antidoping Sverige. Förbundsstyrelsen och förbundskansliet 
bedömer dock att hanteringen av inkomna anmälningar och bestraffningsärenden bör ske av en 
avgränsad, oberoende och mer meriterad grupp. Detta är ett förfarande som är vanligt hos andra 
specialidrottsförbund och då genom en Disciplinnämnd.  

Till grund för Disciplinnämndens verksamhet ligger Riksidrottsförbundets stadgar, Svenska 
friidrottsförbundets stadgar, vilket inkluderar svensk friidrotts värdegrund samt uppförandekoden  
Friidrottens spelregler.  

Beskrivning och uppdrag - i korthet 

• Disciplinnämnden blir Svenska Friidrottsförbundets nationella bestraffningsorgan. Nämnden
ska kunna agera oberoende och självständigt.

• Disciplinnämnden blir första instans av handläggning av bestraffningsärenden enligt RF:s
stadgar 14 kap.

• Nämnden består av personer med särskild kompetens, se nedan.
• Nämndens ordförande och övriga ledamöter väljs på förbundets årsmöte för en

mandatperiod på två år.
• Överklagan av Disciplinnämndens beslut görs hos Riksidrottsnämnden.
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Nämndens kompetens 

För att nå syftet med Disciplinnämndens funktion ska denna genom en eller flera ledamöter 
säkerställa både juridisk och annan kompetens som är relevant för hantering och bedömning av olika 
former av disciplinärenden. Detta är också viktigt för att nämnden ska kunna agera oberoende.  

• I nämnden ska kompetens finnas kring följande områden:
• Barnkonventionen och barnrättsperspektivet
• Diskrimineringsgrunderna
• Demokrati – och föreningskunskap
• Stadgefrågor
• Trygga idrottsmiljöer
• Trakasserier, sexuella övergrepp, sexuella trakasserier
• Jäv, intressekonflikter och korruption

Stadgeändringar till följd av införandet 

Befintlig skrivelse Ny skrivelse 
1 Kap 
4 § Beslutande organ 
SFIF:s beslutande organ är förbundsårsmötet, 
extra förbundsårsmöte och förbundsstyrelsen. 

1 Kap 
4 § Beslutande organ 
SFIF:s beslutande organ är förbundsårsmötet, 
extra förbundsårsmöte och förbundsstyrelsen. 
Därutöver väljer förbundsårsmötet 
ledamöter i följande beslutande organ: 
disciplinnämnden. 

1 Kap 
22 § Ärenden vid förbundsårsmöte 

Punkt som läggs in som ny punkt 11, 
efterföljande flyttas ner. 

1 Kap 
22 § Ärenden vid förbundsårsmöte 

11. Val av ordförande och ledamöter i
Disciplinnämnden för en tid av två år.

2 Kap 
13 § Arbetstagares valbarhet 

Arbetstagare inom SFIF och SDF får inte väljas 
till ledamot av förbundsstyrelsen eller SDF-
styrelse eller valberedning eller till revisor i 
dessa styrelser.  

Arbetstagare inom förening får inte väljas till 
ledamot av föreningens styrelse eller 
valberedning eller till revisor i föreningen.  

2 Kap  
13 § Arbetstagares valbarhet 

Arbetstagare inom SFIF och SDF får inte väljas 
till ledamot av förbundsstyrelsen eller SDF-
styrelse eller valberedning eller till revisor i 
dessa styrelser eller till Disciplinnämnden.  

Arbetstagare inom förening får inte väljas till 
ledamot av föreningens styrelse eller 
valberedning eller till revisor i föreningen eller 
till förbundets Disciplinnämnd.  

3 Kap  
25 § Valberedningen 

Ändringar i tredje, fjärde och sjätte stycket 

3 Kap 
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[…] 

Föreningar och SDF har rätt att senast den 15 
januari föreslå kandidater för valen under 22 § 
punkterna 9-11.  

Senast tre veckor före förbundsårsmötet ska 
valberedningens ordförande på SFIF:s hemsida 
offentliggöra valberedningens förslag 
beträffande varje val enligt 22 § punkterna 9-11 
samt meddela namnen på de kandidater som i 
övrigt nominerats.  

[…] 

Innan kandidatnominering påbörjas för val 
enligt 22 § punkterna 9-11 ska valberedningen 
muntligen presentera sitt förslag beträffande de 
val som ska förekomma samt meddela namnen 
på de kandidater som i övrigt nominerats.  

[…] 

25 § Valberedningen 

[…] 

Föreningar och SDF har rätt att senast den 15 
januari föreslå kandidater för valen under 22 § 
punkterna 9-12.  

Senast tre veckor före förbundsårsmötet ska 
valberedningens ordförande på SFIF:s hemsida 
offentliggöra valberedningens förslag 
beträffande varje val enligt 22 § punkterna 9-12 
samt meddela namnen på de kandidater som i 
övrigt nominerats.  

[…] 

Innan kandidatnominering påbörjas för val 
enligt 22 § punkterna 9-12 ska valberedningen 
muntligen presentera sitt förslag beträffande de 
val som ska förekomma samt meddela namnen 
på de kandidater som i övrigt nominerats.  

[…] 

4 Kap  
28 § Prövningsrätt och bestraffning 

Förbundsstyrelsen utövar prövningsrätt enligt 
14 och 15 Kap RF:s stadgar. Med stöd av 14 Kap 
8 § första stycket RF:s stadgar förbehålls 
styrelsen rätten att som första instans avgöra 
samtliga bestraffningsärenden.  

4 Kap  
28 § Prövningsrätt och bestraffning 

Förbundets Disciplinnämnd utövar 
prövningsrätt enligt 14 kap RF:s stadgar. Med 
stöd av 14 Kap 8 § första stycket RF:s stadgar 
förbehålls Disciplinnämnden rätten att som 
första instans avgöra samtliga 
bestraffningsärenden. 

5 Kap Kapitel som läggs in som nytt 5 kap, 
efterföljande kapitel och paragrafer flyttas ner 
och numreras om.  

5 Kap  
Disciplinnämnd 

§ 29 Sammansättning
Disciplinnämnden består av ordförande och fyra
ledamöter som väljs på förbundsårsmötet, med
en mandatperiod på två år.

Disciplinnämnden ska bestå av minst 40 procent 
som identifierar sig som kvinnor och 40 procent 
som identifierar sig som män. Resterande del 
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kan bestå av kvinnor, män eller icke-binära 
personer. 

§ 30 Överklagan
Disciplinnämndens beslut får, inom två veckor
från den dag disciplinnämndens beslut
meddelats, överklagas hos Riksidrottsnämnden,
i enlighet med RFs stadgar 14 kap, 19 §.
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Styrelseförslag nr 5 

Regeländringar i viktkastning 

Förbundsstyrelsens förslag: 

Förbundsstyrelsen (FS) föreslår: 

att tävling i viktkastning kan genomföras från en förhöjd ringyta, högst 25mm högre än nivån i 
kastsektorn. 

att reglerna för tävlingsvikters utformning ändras så att de harmoniserar med amerikanska regler, 
eftersom de på marknaden tillgängliga redskapen är anpassade efter amerikanska regler och inte tar 
hänsyn till nuvarande svenska regler. 

att ett viktkast kan dömas som godkänt om vikthuvudet landar i kastsektorn, oaktat var resten av 
redskapet befinner sig vid landning. 

Förbundsstyrelsens utlåtande: 

Bakgrund 
För viktkastning finns inget internationellt regelverk att följa, stödja eller harmonisera mot. Det 
närmaste ett internationellt regelverk är det amerikanska. 

Förhöjd ringyta  
För kast från kastring finns en regel som säger hur mycket landningsområdet maximal får luta nedåt. 

I reglerna för viktkastning, kapitel P 1.2, hänvisas till kapitel L 1.2, d.v.s. reglerna för kastfält för 
kulstötning, vilka innefattar regel 1.2.6 som anger maximalt tillåten lutning. Nuvarande regel tillåter 
en maximal lutning på 1:1000. 

Vid viktkastning förekommer tävlingar med flyttbar ring, t.ex. ISM i Växjö 2020. Den flyttbara ringen 
består ofta av plywood-skivor eller liknande material. Ibland används ett enkelt lager av 12 mm 
plywood och ibland dubbla lager, för att få högre styvhet i konstruktionen. Används två stycken 12 
mm tjocka plywood-skivor blir den total förhöjningen 24 mm. Max lutning 1:1000 skulle innebära att 
kastfältets lutning är högre än 1:1000 upp till 24 m, förutsatt att underlaget är helt plant och 
horisontellt. 

Förslaget är att en omskrivning av regeln om landningsområdets maximala lutning görs för 
viktkastning och kompletteras med en maximal höjd för ringens inre yta på 25 mm relativt 
omgivande underlag. Detta skulle för längder runt de svenska ”bästa genom tiderna” endast ge en 
marginell skillnad i kastlängd. 

Nuvarande regeltext (L 1.2.6 m.fl. kapitel) Förslag till ny regeltext (P 1.2.6, enbart vikt) 
Kastfälts medlutning (räknat från ytterringens 
överkant) i kastriktningen får ej överstiga 1:1000 

Kastfälts medlutning (räknat från ytan 
omedelbart framför upphöjd konstruktion för 
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någonstans inom kastsektor. ring) i kastriktningen får ej överstiga 1:1000 
någonstans inom kastsektor. Ytan i inre ring får 
vara maximalt 25 mm högre än närmast 
omgivande underlag. 

Redskapens utformning 
I viktkastning används två olika typer av redskap; en typ helt i metall, ”hård vikt”, som används då 
landningsplatsen är grus, betong eller liknande yta, den andra typen är en ”mjuk vikt” som är 
konstruerad för att kunna kastas på mindre tåligt underlag, t.ex. löparbanor eller gymnastiksalsgolv. 
Det svenska reglerna för redskapets utformning skiljer sig från de amerikanska reglerna.  

Redskap som uppfyller de amerikanska reglerna uppfyller inte med nödvändighet de svenska 
reglerna. De vikter som idag finns tillgängliga att köpa, både i Sverige och internationellt uppfyller det 
amerikanska reglerna, men i princip aldrig de svenska reglerna. Vid de senaste svenska 
inomhusmästerskapen, Malmö 2021, Växjö 2020, Norrköping 2019, användes vikter som inte 
uppfyller de svenska reglerna. 

Det vore logiskt om de svenska reglerna för redskapets utformning harmoniserades med de 
amerikanska reglerna, då de på marknaden tillgängliga redskapen är anpassade till det amerikanska 
regelverket, och inte det svenska. 

Nuvarande regeltext (P 2.1.2.2) Förslag till ny regeltext (P 2.1.2.2) 
ska vara gjort av järn eller annan metall ej 
mjukare än mässing, eller bestå av skal av 
metall, fyllt med bly eller annan metall. 
Tyngdpunkten får inte vara längre från sfärens 
centrum än 9 mm. 

för hård vikt ska vara gjort av järn eller annan 
metall ej mjukare än mässing, eller bestå av skal 
av metall, fyllt med bly eller annan metall. 
Tyngdpunkten får inte vara längre från sfärens 
centrum än 9 mm. 

Nuvarande regeltext (P 2.1.2.4) Förslag till ny regeltext (P 2.1.2.4) 
ska för inomhusbruk - för undvikande av skador 
på golv m m - vara utformat som en ”påse” av ej 
töjbart syntetmaterial fylld med lösa blyhagel. 

för mjuk vikt ska för bruk vid känsligt underlag - 
för undvikande av skador på golv m m - vara av 
mjukt material i skalet samt fylld med hagel av 
bly eller annan metall. Tyngdpunkten får inte 
vara längre från sfärens centrum än 9 mm. 

Nuvarande regeltext (P 2.1.3) Förslag till ny regeltext (P 2.1.3) 
2.1.3.1 ska vara gjord av stål med minst 10 mm 
diameter. 
2.1.3.3 kan inomhus (se kap L 2.1.4.1) ges annan 
lämplig utformning, så länge som redskap har 
korrekt totallängd enl 2.1.5 och totalvikt enl 
2.1.6. 

2.1.3.1 ska vara gjord av stål med minst 7 mm 
diameter. 
2.1.3.3 kan för mjuk vikt ges annan lämplig 
utformning, t.ex. i form av en påse eller remmar, 
så länge som redskap har korrekt totallängd enl 
2.1.5 och totalvikt enl 2.1.6. Påse, remmar eller 
liknande del som ersätter länk får ej vara 
märkbart töjbara vid belastning. 

Nuvarande regeltext (P 2.1.4) Förslag till ny regeltext (P 2.1.4) 
2.1.4.1 ska normalt vara format till en triangel, 
där den invändiga sidlängden ej får överstiga 190 
mm eller understiga 100 mm. 
2.1.4.2 ska vara gjort av 13 mm rundjärn. 
2.1.4.3 ska vara fäst vid länk. 

2.1.4.1 ska normalt ha yttre formen av en 
triangel, där den invändiga sidlängden ej får 
överstiga 190 mm eller understiga 100 mm. Den 
yttre triangeln kan vara förstärkt med inre 
tvärstag. 
2.1.4.2 ska vara gjort av rundjärn med minst 8 
mm diameter. 
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2.1.4.3 ska vara fäst vid länk, eller motsvarande 
del för mjuk vikt. 

Nuvarande regeltext (P 2.1.5) Förslag till ny regeltext (P 2.1.5) 
Vikts totala längd får ej överstiga 406 mm, mätt 
från insida av handtag. 
2.1.5.1 För veteranklasser får total längd inte 
överstiga 410 mm, mätt från insida av handtag. 

Vikts totala längd får ej överstiga 410 mm, mätt 
från insida av handtag. 

Nuvarande regeltext (P 2.1.6) Förslag till ny regeltext (P 2.1.6) 
2.1.6.1 Inomhus 2.1.6.1 Mjuk vikt 

(Ändring enbart av texten ovanför tabellen) 
2.1.6.2 För veteranredskap gäller nedanstående 
måttangivelser vid internationella tävlingar. 
Utomhus 

2.1.6.2 Hård vikt 
(Ändring enbart av texten ovanför tabellen) 

Giltiga och ogiltiga kast  
I det svenska regelverket står det att ett kast är ogiltigt om kast gjorts så att någon del av redskap vid 
landning vidrör sektorsgräns eller mark därutanför. 

Redskapet, vikt, definieras enligt regel P 2.1.1 av tre delar; huvud, länk och handtag, på samma sätt 
som redskapet slägga, som definieras av huvud, sträng och handtag, regel N 2.1.1. 

Den nuvarande regeln är inte rimlig bl.a. för att det inte går att säkerställa om en del av redskapet 
som inte lämnar något märke, träffat linjen eller området utanför linjen. Det går inte heller för 
kastaren att bestämma/påverka på vilken sida om huvudet handtaget ska hamna vid nedslag.  

Det vore logiskt att kopiera texten från motsvarande regel gällande släggkastning, regeln N 4.3.4, där 
det står att kastet är ogiltigt om kast gjorts så, att slägghuvud vid landningen vidrör sektorsgräns eller 
mark därutanför. Det är alltså nedslagsmärket som ska vara innanför sektorslinjerna, oavsett var länk 
eller handtag råkar hamna. Detta stämmer även överens med det amerikanska regelverket. 

Nuvarande regeltext (P 4.3.5) Förslag till ny regeltext (P 4.3.5) 
gjort kast så, att någon del av redskap vid 
landning vidrör sektorsgräns eller mark 
därutanför (se kap L 1.2). 

Anm Vikt har alltså landat korrekt om de delar 
som vidrörde mark vid landning var innanför 
sektorsgränserna. Dvs det är nödvändigt – men 
inte alltid tillräckligt – att hela det ev 
nedslagsmärket ligger innanför 
sektorsgränserna. 

gjort kast så, att vikthuvud vid landningen vidrör 
sektorsgräns eller mark därutanför (se kap L 1.2). 

Anm 1 Vikt har alltså landat korrekt om de delar 
av huvudet som vidrörde mark vid landning var 
innanför sektorsgränserna. Dvs det är 
nödvändigt – men inte alltid tillräckligt – att hela 
det synliga nedslagsmärket ligger innanför 
sektorsgränserna. 

Anm 2 Det har alltså ingen betydelse om 
handtag eller länk vidrör mark utanför sektor. 
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Motioner Förbundsårsmötet 2022 

 

 
 

Motion 1: Inkludering av statistiktjänsten (R&S-systemet) i årsavgiften. (Göteborgs FIF) 

 

Motion 2: SFIF motionerar till SOK gällande att avskaffa SOK:s topp8-kriterium. (Göteborgs 

FIF) 

 

 

Motion 3: Kvalificeringskriterier för deltagande på internationella junior- och 

ungdomsmästerskap. (Kils AIK) 

 

 

Motion 4: Landsvägslopp, nettotider i statistiken. (IS Göta, IFK Halmstad, Rinkeby Run, 

Norrköpings Löparklubb, Dalregementes IF, IF Kville, IFK Umeå och Björnstorps IF) 

 

 

Motion 5: Införande av svenska rekord i viktkastning för seniorer och juniorer (19 års) män 

och kvinnor. (Spårvägens FK) 

 

 

Motion 6: Terräng-SM, förändring av tävlingsprogrammet för P/F15, P/F16 och P/F17. 

(Hässelby SK) 

 
Motion 7: Terräng-SM, förändring av tävlingsprogrammet för M/K22. (Hässelby SK) 
 
 
Motion 8: Traillöpning, struktur som täcker hela landet och alla nivåer. (Västerås LK) 
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Motion nr 1 
 
 
Avsändare: Göteborgs Friidrottsförbund 
 
Styrelsens yttrande över Inkludering av statistiktjänsten (R&S-systemet) i årsavgiften, 
 

Motionärens förslag:  
 
att årsmötet beslutar att föreningstjänsten Svensk Friidrotts resultat och statistikdatabas, 
friidrottsstatistik.se, skall vara en del av de tjänster som ingår i årsavgiften och inte debiteras med 
något separat abonnemang eller annan avgift. 
 

 
Förbundsstyrelsen föreslår: 
 
att förbundsårsmötet avslår motionen. 
 
 
Förbundsstyrelsens utlåtande:  
 
Precis som motionären skriver är resultat och statistik en viktig del av friidrotten för att kunna mäta, 
jämföra och analysera vår sport i stort och smått. Därför skapades ett statistiksystem som lanserades 
i juni 2020 på webbplatsen friidrottsstatistik.se. Den resultat- och statistikservice som tidigare fanns 
på friidrott.se ersattes av ett kostnadsfritt abonnemang med allt data tillgängligt på den nya 
webbplatsen.  
 
Sedan lanseringen har innehållet för det kostnadsfria abonnemanget löpande förbättrats och utökats 
vilket bl a innebär en snabbare uppdaterad statistik, mer omfattande resultatredovisning, tillgång till 
biografier för alla som är topp-25 i seniorstatistiken innevarande och föregående år, veteran- och 
castorama-statistik mm. 
 
Nytt för 2022 är att SFIF finansierar utvecklingen för att kunna serva den nio nya distrikten i form av 
de 15 främsta i varje standardgren för seniorer och de tio bästa för juniorer, ungdomar och 
veteraner. Distrikten kan också köpa sin årsstatistik i sin helhet där priset är baserat på antal tävlande 
föregående år. Arbetet med att lägga in de nya distriktsrekorden i systemet pågår med målet att de 
ska kunna uppdateras automatiskt utifrån årsstatistiken. Detta är ett kostnadsfritt erbjudande till 
distrikten. 
 
 
Vill man ha tillgång till mer av allt – djupare bästalistor, utökad resultatservice, sökfunktion för 
samlad info om mer än 35.000 friidrottare, resultatarkiv mm – så kan man köpa en 
privatprenumeration. Som förening kan man köpa en föreningsprenumeration och få den egna 
årsstatistiken för seniorer, juniorer, ungdomar och veteraner löpande uppdaterad på en egen sida. I 
paketet ingår även ett resultatflöde och fem privatabonnemang till statistiksystemet i sin helhet. 
 
 
Att utveckla friidrottsstatistik.se är ett ständigt pågående arbete i syfte att göra det till ett så bra 
verktyg som möjligt för svensk friidrott. SFIF vill fortsätta att utveckla både betal- och gratistjänsten. 
För det krävs en finansiering som SFIF bedömer det rimligt att dela med de mest intresserade och 
största användarna. Alternativet – att inkludera kostnaden i årsavgiften – leder till att små föreningar 
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skulle få bära en oproportionerlig stor del av kostnaden. 
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Göteborgs friidrottsförbunds motion till SFIF:S förbundsårsmöte 
2022 

Att SFIF inkluderar tjänsten för statistik i årsavgiften 
Bakgrund: Tävlandet är en stor och viktig del av friidrottens aktiviteter. Att mäta och föra 
statistik är en naturlig del av tävlandet för att kunna se progression och att kunna jämföra sig 
med andra. Många föreningar har olika premieringssystem för framförallt sina elitaktiva och 
därför är det av störst vikt för klubbarna att ha tillgång till tillförlitlig och officiell statistik. 
Svenska Friidrottsförbundet har nu flyttat ut tjänsten till en egentjänst, friidrottsstatistik.se, 
som man nu begär extra betalt av klubbarna för att få tillgång till. 
Vi ser det som en naturlig del av de tjänster som Svenska Friidrottsförbundet ska 
tillhandahålla och vara en del i de tjänster som ingår i årsavgiften till Svenska 
Friidrottsförbundet. 
 
Göteborgs Friidrottsförbund föreslår att Svenska Friidrottsförbundets förbundsårsmöte 
beslutar att; 

- föreningstjänsten Svensk Friidrotts resultat och statistikdatabas, friidrottsstatistik.se 
skall vara en del av de tjänster som ingår i årsavgiften och inte debiteras med något 
separat abonnemang eller annan avgift. 
 

Göteborgs Friidrottsförbund 
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Motion nr 2 
 
 
Avsändare:  Göteborgs Friidrottsförbund 
 
Styrelsens yttrande över Motion: Att SFIF motionerar till SOK gällande att avskaffa SOK:s Topp åtta 
kriterium 
 

Motionärernas förslag:  
 
att SFIF motionerar till SOK:s årsmöte att de avskaffar nuvarande Topp 8 kriterium gällande vilka 
aktiva som får åka och låta alla som får möjlighet från IOK att åka. 
 

 
Förbundsstyrelsen föreslår: 
 
att motionen ska anses besvarad. 

 
Förbundsstyrelsens utlåtande:  
 
Stort tack för en relevant och viktig motion! Svenska Friidrottsförbundets ideologiska utgångspunkt 

är att World Athletics (Internationella Friidrottsförbundet) regler ska gälla för uttagning till OS. 

Självklart ska även den aktuella aktive utövaren vara i god form vid tiden för OS-tävlingarna. 

Förbundsstyrelsen (FS) var tillsammans, med bland annat Svenska Konståkningsförbundet, beredda 

att redan till årsmötet 2022 lägga fram ett skarpt förslag om förändrade uttagningsregler. Efter 

kontakter med andra olympiska specialidrottsförbund (OSF) och ett antal digitala lunchmöten mellan 

ordföranden i olika OSF så insåg FS att det var en stor risk för nederlag om vi redan till nästa årsmöte 

går fram med ett skarpt förslag. Emellertid var många OSF inne på att det krävs en rejäl analys och 

utvärdering av gällande uttagningskriterier och att ett förslag till eventuellt förändring kan vara klar 

till årsmötet 2023. Som därmed kan appliceras inför OS i Paris år 2024. Vid ett digitalt möte den 7 

december år 2021 mellan Sveriges Olympiska kommittés ledning, både styrelserepresentanter och 

verksamhetschef, och OSF meddelades det att SOK:s styrelse kommer att föreslå årsmötet 2022 att 

det genomförs en översyn av uttagningskriterierna. Emellertid valde Svenska Friidrottsförbundet att 

tillsammans med sju andra OSF ändå lämna in en motion för att trycka på angelägna saker i ämnet 

och om inriktningen för utredningen. Bland annat innefattar detta att vi anser att de internationella 

kriterierna för de enskilda idrotterna redan är på en hög nivå, att det bör analyseras om nuvarande 

uttagningskriterier är förenliga med utgångspunkterna för statens stöd till deltagande på OS samt att 

de olympiska värderingarna snarare är inriktat på att uppmuntra olympiska drömmar än att släcka 

dem. Nedan följer innehållet i den inlämnande motionen: 

 

”Utred kriterierna för OS-uttagningar 

 

Vi är flera specialidrottsförbund som genom egna analyser och även efter konsultation av experter i 

våra egna idrotter ser det som angeläget att se över kriterierna för uttagningar till OS. Bakgrunden är 

att Sverige skiljer sig mot många andra länder där det är den enskilda idrottens internationella 

uttagningskriterier som är styrande. 

 

Det är vårt förslag att Sveriges Olympiska Kommitté tillsätter en utredningsgrupp i ämnet och att det 

är ett tydligt deltagande från de olympiska specialidrottsförbunden i utredningsarbetet. Därför var 
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det mycket positivt att SOK på sitt digitala informationsmöte den 7 december i år meddelade att 

styrelsen kommer att lägga fram ett förslag till årsmötet 2022 om en översyn av 

uttagningskriterierna. Efter noggrant övervägande har vi emellertid beslutat oss för att ändå skriva 

en motion för att framlägga viktiga aspekter om den kommande översynen. 

 

Vi som undertecknar denna motion anser att utredningen ska få i uppdrag att lägga fram ett konkret 

förslag i god tid före årsmötet 2023. 

 

Det finns anledning att utvärdera hur topp-åtta kriterierna respektive framtidskriteriet fungerat. 

Vidare är det viktigt att analysera hur andra länder hanterar uttagningskriterierna och utvärdera 

deras system samt titta på olika aspekter om vad det skulle innebära om Sverige har principen att 

följa de enskilda idrotternas internationella kriterier för uttagning. De internationella kriterierna 

inom varje idrott är idag på en hög nivå.  

 

I utredningen ska det beaktas olika perspektiv, idrottsliga, ekonomiska och politiska. 

 

Sveriges deltagande i olympiska spel stöttas med statliga medel. Av lagen (1995:361) om 

överlämnande av förvaltningsuppgifter till Sveriges Riksidrottsförbund och den kompletterande 

förordningen (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet framgår syftet med detta statsbidrag 

– som regeringen uppdragit åt Riksidrottsförbundet att i myndighets ställe fördela inom idrotts-

rörelsen, inklusive till Sveriges Olympiska Kommitté. Det formella riktlinjerna för statsstödet är viktigt 

att beakta i analysen av rimliga uttagningsprinciper för deltagande på OS.  

 

Sveriges Olympiska Kommitté citerar på sin hemsida Pierre de Coubertin och skriver om den 
olympiska rörelsens mål:  ”att bidra till att bygga en bättre värld genom idrott.” Då har vi inte råd att 
släcka många individers och lags olympiska drömmar. Som ovan nämnts så bidrar staten med 
ekonomiska medel för att möjliggöra deltagandet i olympiska spel och det är viktigt att SOK:s 
målsättning om att bidra till en bättre värld rimmar med samhället syn på att möjliggöra för män och 
kvinnor att kunna uppfylla sina olympiska drömmar. 
 

Vi yrkar att  

 

Årsmötet beslutar att uppdra åt styrelsen för Sveriges Olympiska Kommitté (SOK):  

 

att omgående tillsätta en utredningsgrupp för att utreda lämpliga kriterier för kommitténs OS-
uttagningar, och i vilken grupp specialidrottsförbunden ska vara tydligt representerade. 
 
att utredningen ska beakta olika perspektiv såsom idrottsliga, ekonomiska och politiska inklusive 

svenska idrottsrörelsens värdegrund, syfte och strategi och syftet med tilldelning av statsmedel till 

idrottsrörelsen. 

 

att utredningen ska redovisa sitt uppdrag i god tid inför årsmötet 2023. 

 

Olympiska specialidrottsförbund, med respektive ordförande angiven, som står bakom motionen: 
 
Carina Olsson 
Ordförande Svenska Bågskytteförbundet 
 
Stefhan Klang 
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Ordförande Svenska Cykelförbundet 
 
Johan Storåkers 
Ordförande Svenska Friidrottsförbundet 
 
Helena Rosén Andersson 
Ordförande Svenska Konståkningsförbundet 
 
Pia Zätterström 
Ordförande Svenska Simförbundet 
 
Mervi Karttunen 
Ordförande Svenska Skridsko- Kälk- och Rullidrottsförbundet 
 
Sammi Kaidi 
Ordförande Svenska Taekwondoförbundet 
 
Henrik Nöbbelin 
Ordförande Svenska Triathlonförbundet” 
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Göteborgs Friidrottsförbunds motion till SFIF:s Förbundsårsmöte 
2022 

Att SFIF motionerar till SOK gällande att avskaffa SOK:s Topp åtta 
kriterium 
Bakgrund: Sedan cirka 20 år tillbaka praktiserar Svenska Olympiska Kommittén (SOK) ett ”topp 
åtta kriterium” för att aktiva skall få lov att delta i ett olympiskt spel. Detta innebär att den 
aktive skall ha en möjlighet att nå en topp åtta placering. Detta kriterium gäller alla olympiska 
idrotter och är enhälligt beslutat av SOK:s årsmöte. Senast gången då detta var uppe för 
diskussion var på årsmötet 2014. Det är dock inte alla som riskerar att drabbas av detta 
kriterium, t.ex. lagsporter som fotboll och handboll, och som klarar kvalprocessen, får delta i 
olympiska spel oavsett. Det har vid flertalet tillfällen förts diskussioner om nuvarande 
lämplighet i dessa kriterier. År 2008 drabbades gymnastiken och bordtennis, 2012 bordtennis, 
2014 skidskytte, 2018 konståkning och 2021/2022 drabbades friidrotten bland andra.  
 
Grundtanken med kriterierna var att den aktive skall kunna tävla om topplaceringar och som 
skäl för detta anges att man vill ha en jämnstark trupp med motiveringen att desto större 
grupp, desto fler som misslyckas vilket i sin tur skulle sprida negativ energi i truppen och leda 
till en negativ spiral. Eftersom denna regel har ett tjugotal år bakom sig grundar sig beslutet 
för denna i 1980-1990-talet. Detta innebär att vi även vet väldigt lite om hur det skulle bli 
med en större trupp idag. Dessutom är kvalgränserna betydligt mer krävande nu än vad de 
var då. 
 
Det finns ingen rimlig anledning att hindra någon svensk elitaktiv eller tränare att få uppleva 
en av de största upplevelser en person kan ha i sitt idrottsliv. För dessa aktiva och deras 
tränare ligger det många timmar intensivt slit bakom och en vardag med ett flertal 
begränsningar och ofta även ekonomiska uppoffringar. Desto fler som får åka till ett olympiskt 
spel, desto fler förebilder och inspirationskällor får vi för efterkommande idrottsgenerationer.  
 
Göteborgs Friidrottsförbund föreslår att Svenska Friidrottsförbundets förbundsårsmöte 
beslutar att; 

- SFIF motionerar till SOK:s årsmöte att de avskaffar nuvarande Topp 8 kriterium 
gällande vilka aktiva som får åka och låta alla som får möjlighet från IOK att åka.  
 

 Göteborgs Friidrottsförbund 
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Motion nr 3 
 

 
Avsändare: Kils AIK 

 
Styrelsens yttrande över Kvalificeringskriterier för deltagande på internationella junior- och 
ungdomsmästerskap 
 

Motionärernas förslag:  
 
att Svensk Friidrott föregår med gott exempel och står för sitt ord om att den idrottare som klarat de 
internationella kvalificeringsreglerna både ska nomineras och ges möjlighet att delta även i 
internationella ungdoms- och juniormästerskap - detta genom att Svensk Friidrott  rättar sig helt och 
fullt efter World Athletics / European Athletiics kvalificeringsregler både vad det gäller kvalgränser 
och kvalperiod. Det man kräver av andra bör man också genomföra själv. 
 

 
Förbundsstyrelsen föreslår: 
 
att förbundsårsmötet avslår motionen. 
 
 
Förbundsstyrelsens utlåtande: 
 
Förbundsstyrelsen ser det av stor vikt att så många juniorer och ungdomar som möjligt, som satsar 
på sin friidrott och som kvalar in till mästerskap också får en chans att deltaga. Förbundsstyrelsen 
håller med motionären om att det är viktigt att aktiva i de här åldrarna får möjlighet att tävla på 
internationella mästerskap i största utsträckning, både för att bygga erfarenhet samt för att 
stimulera lusten till fortsatt träning och utveckling.  
 
Anledningen till att Svenska friidrottsförbundet ibland har kvalgränser som skiljer sig från de 
internationella kvalgränserna handlar främst om att Svenska friidrottsförbundet inte alltid har de 
ekonomiska förutsättningarna att skicka samtliga aktiva som kvalat enligt de internationella 
kvalgränserna. Fler mästerskap och landskamper samt nya implementeringar har gjort att 
kostnaderna för våra olika landslag ökat genom åren vilket leder till att Svenska friidrottsförbundet 
behöver se till helheten och ibland prioritera resurserna.  
 
Svenska friidrottsförbundet har dessutom en riktlinje att de aktiva ska vara väl förberedda både 
fysiskt och mentalt inför mästerskapet och därför är en aktiv inte per automatik uttagen vid uppnådd 
kvalgräns. Det är därför alltid förbundskaptenen respektive landslagsledare som har yttersta ansvaret 
för truppen och vilka aktiva som slutligen får representera landslaget vid landskamper och 
mästerskap. Gällande kvalperioden så har Svenska friidrottsförbundet kortare kvalperiod än 
internationellt då det är främst resultat som uppnåtts under det året tävlingen genomförs som vägs 
in men möjligheten finns alltid för förbundskaptenen och landslagsledaren att ta ut aktiva på tidigare 
resultat.  
 
Det kan också finnas andra orsaker till att Svenska friidrottsförbundet skickar små eller ingen trupp 
alls till ett mästerskap. Oroligheter i ett land kan exempelvis göra att Svenska friidrottsförbundets 
styrelse av säkerhetsskäl väljer att avstå ett mästerskap. Ett annat exempel är att det under 
sommaren 2021 genomfördes två internationella mästerskap för åldersgruppen U20 pga uppskjutna 
mästerskap 2020 med tanke på pandemin. Landslagsavdelningen valde därför att prioritera U20 EM 
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med en stor trupp och begränsa deltagandet till U20 VM. 
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Motion nr 4 
 
 
Avsändare: IS Göta, IFK Halmstad, Rinkeby Run, Norrköpings LK, Dalregementets IF, IF Kville, IFK 
Umeå och Björnstorps IF 
 
Styrelsens yttrande över övergång till nettotider i statistiken för alla landsvägslopp. 
 

Motionärernas förslag:  
 
att från och med 1 januari 2022 ska all statistik för landsvägslopp bygga på nettotider om sådana 
finns. 

 
Förbundsstyrelsen föreslår: 
 
att förbundsårsmötet avslår motionen. 
 
Förbundsstyrelsens utlåtande:  
 
Statistiken över resultat i friidrottstävlingar finns till för att på ett systematiskt sätt dokumentera, 
sammanställa och bevara uppnådda resultat. För att vara meningsfull är det självklart att 
resultatstatistik som gör anspråk på att vara ”officiell” måste bygga på de officiella resultaten från de 
tävlingar som statistiken omfattar. 
 
Enligt såväl World Athletics som Svenska friidrottsförbundets regler utgör bruttotiden det officiella 
resultatet i alla landsvägslopp. 
 
Motionärerna anser att placeringar och statistik är två helt olika saker. Detta torde vara föremål för 
diskussion, men vad som är klart är att officiella resultat och officiell statistik måste vara desamma. 
Det finns ingenting som hindrar att den eller de som så önskar registrerar egen, inofficiell, statistik. 
Eftersom de flesta landsvägslopp, utöver de officiella resultaten, även redovisar nettotider så finns 
sådana tider i regel lätt tillgängliga. 
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Motion till friidrottsförbundets årsmöte 2022 

Elinor.jansson@friidrott.se 

Statistik landsvägslopp 

Bakgrund 

I Sverige har vi sedan ett år tillbaka ett gemensamt statistiksystem för arena och 
landsvägslopp för juniorer, seniorer och veteraner. Tyvärr har vi dock olika regler runt 
statistiken vilket gör att systemet inte fyller sin funktion till 100%. www.friidrottsstatistik.se 

När det gäller landsvägslopp har det fattats beslut att veteraner ska ha nettotider, en stor 
anledning är att tiderna annars blir väldigt missvisande. En del lopp med tusentalslöpare och 
ett startskott kan betyda att nettotid och bruttotid skiljer sig på över 5 minuter. 

Inom seniorlöpningen är det alltid bruttotider, fungerar oftast bra men även här finns det 
många löpare som inte får sin rätta tid i statistiken då de inte blivit seedade i startgrupp 1. 

Utvecklingen går framåt, idag har de flesta större lopp med stora startfält elektronisk 
tidtagning med både brutto och nettotid. Det fanns inte när man började göra statistik, men 
med ny teknik har inte statistiken följt med. Man kan höra att anledningen är att det inte 
fungerar med nettotider, då kan ju placeringarna i loppet förändras. Men, placeringar och 
statistik är två helt olika saker. Dessutom tittar man på toppen i alla lopp så tror jag att det 
är svårt att hitta någon som placerats sig i topp och inte stått i första startgruppen.  

Förslag 

Från och med 1 januari 2022 ska all statistik för landsvägslopp bygga på nettotider om 
sådana finns.   

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Motion insänd av IS Göta, IFK Halmstad, Rinkeby Run, Norrköpings Löparklubb, 
Dalregementes IF, IF Kville, IFK Umeå och Björnstorps IF genom: 

BG Nilensjö, ordförande, tränare och lopparrangör i IS Göta. Chefredaktör magasin Spring. 

Mattias Bramstång, sektionsledare för långdistanslöpning i IFK Halmstad och tidigare tävlingsledare 
för SM 100km och 15 år som tävlingsledare för Prinsens Minne i Halmstad. 
 
Mårten Westberg, ordförande i IF Rinkeby Run. 

Mikael Grip, tävlingsledare/arrangör av sex motionslopp i Östergötland.  

Arne Mårtensson, tränare och lopparrangör i Björnstorps IF och Ystads IF. 

Ivar Södelind, veterankommitténs ordförande och vice ordförande Hans Nilsson i FK Umeå  
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Erik Desmeules, Dalregementets IF och Sverigechef Hoka 

Karin Schön och Peter Karlsson, IF Kville.  

Även Björn Suneson som fört statistik under många år stödjer motionen.  
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Motion nr 5 
 
 
Avsändare:  Spårvägens FK m fl 
 
Styrelsens yttrande över införande av svenska rekord i viktkastning för seniorer och juniorer (19 år) 
män och kvinnor inomhus. 
 

Motionärernas förslag:  
att officiella svenska rekord i viktkastning för seniorer och juniorer inomhus införs 
 

 
Förbundsstyrelsen föreslår: 
 
att förbundsårsmötet bifaller motionen. 
 
Förbundsstyrelsens utlåtande:  
 
Förbundsstyrelsen ställer sig bakom motionärens förslag, och föreslår att det första resultat som 
överträffar nuvarande bästanoteringar (se nedan) godkänns som svenskt rekord, förutsatt att de 
särskilda krav som beskrivs i regelbokens kapitel R är uppfyllda. 
 
Män: Ragnar Carlsson 23,52 
Kvinnor: Ida Storm 23,73 
P19: Ragnar Carlsson 21,00 
F19: Eleni Larsson 20,03 

46 av 105



 
Svensk Friidrott 
Att. Ellinor Jansson 
 
 
 
 

Motion till Svensk Friidrotts årsmöte 2022 
 
Motionärer: Hässelby SK Friidrott, Hammarby IF Friidrott, Spårvägens FK, Västerås FK 
 
Motionärernas förslag: Att årsmötet beslutar införa nationella rekord i viktkastning inomhus i 
seniorklass och U20-klass, för bägge kön. 
 
Motivering: Viktkastning inomhus har varit en officiell nationell mästerskapsgren i Sverige i 20 år och 
är sedan många år en väl fungerande gren i det övriga nationella arenaprogrammet. Fler och fler 
grenar har fått rekordstatus genom åren men viktkastning har inte fått det.  
 
Det finns exempel på andra grenar där svenska rekord noteras trots att dom inte finns med på 
internationella mästerskapsprogrammet (50 m, 1000 m, 1 mile, 50 m häck, 4x200 m). 
 
Att notera är att redan idag noterar de stora distriktsförbunden distriktsrekord för seniorer och 
juniorer i vikt inomhus. 
 
 
 
 
 
 
22-01-12 
e.u, mvh, Åke Ruus, Spårvägens FK 
 
Bilaga ang. motionen bifogas 
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Bilaga till motion om införande av svenska rekord i viktkastning senior och U20 
 
Korta historiska fakta 
Viktkastning har varit ISM-gren för seniorer sedan 2003, och IJSM/IUSM-gren sedan 2011. 
 
I Sverige gällde för seniorer (inomhus) 18 och 10 kg redskapsvikt för män respektive kvinnor till och 
med 2010, från och med 2011 har 15.88 kg/9.08 kg gällt. 
 
Mängdstatistik 
Antal aktiva respektive starter i seniorstatistiken inomhus: 
2019-2020: män 59/94. Kvinnor: 81/263 
2020-2021: män 10/31. Kvinnor: 18/60 (tävlingsförbud för de flesta p g a pandemin) 
 
Antal redovisade i årsstatistiken inomhus i Sverige-Bästa-boken 2003-2020: 
Män/kvinnor:  
2003: 12/- 
2004: 20/20 
2005: 22/12 
2006: 14/13 
2007: 20/20 
2008: 20/7 
2009: 15/22 
2010: 16/18 
2011: 40/51 (blev IJSM-IUSM-gren) 
2012: 35/40 
2013: 30/43 
2014: 40/55 
2015: 42/44 
2016: 30/44 
2017: 42/61 
2018: 40/45 
2019: 33/58 
 
Ingen kvinnlig viktstatistik finns från före 2004. Cirka fem bästa männen med 15.88 kg-vikten 
inomhus redovisades från någon gång på 1980-talet och framåt (huvudsakligen från 
inomhustävlingar i USA). 
 
Utomhusstatistik, exempel på hur många som redovisades i manliga utomhusstatistiken (15 kg-vikt): 
1975: 42 st 
1980: 35 st 
1985: 18 st 
1990: 17 st 
1995: 12 st 
2000: 9 st 
 

48 av 105



Motion nr 6 
 
 
Avsändare:  Hässelby SK 
 
Styrelsens yttrande över Terräng-SM: Förändring av tävlingsprogrammet för F/P-15, 16 och 17 år.  
 

Motionärernas förslag:  
 
att 15-års, 16-års och 17-års-loppen vid Terräng-SM avgörs gemensamt, men med individuella 
mästerskap i respektive tävlingsklass.  
 
att en gemensam lagtävling införs för de tre åldersklasserna 
 
ngatt nuvarande lagtävlingar, för F/P 17-16 och F/P 15, utgår 

 
Förbundsstyrelsen föreslår: 
 
att förbundsårsmötet bifaller motionen 
 
att förändringen träder i kraft vid 2022 års mästerskap. 
  
Förbundsstyrelsens utlåtande:  
 
Lagtävlingar är en viktig del av förbundets verksamhet och de bör gynnas. Motionären ger ett förslag 
som är relativt enkelt att genomföra. Samma upplägg för samma åldrar finns idag vid Lag-USM och 
fungerar där bra. Förbundsstyrelsen anser därför att detta upplägg kan implementeras från Terräng-
SM 2023.  
 
Samtidigt vill Förbundsstyrelsen lämna en liten ”brasklapp”. En utredning om ungdoms- och 
juniorfriidrott ligger i startgroparna. Den rör bland annat våra åldersklasser, grenar, distanser, 
redskap och mästerskap. Det blir den första heltäckande översynen sedan den som antogs vid FÅM 
2001. Denna utredning kommer säkerligen att beröra USM-åldersklasserna och kan komma att 
påverka hela USM-upplägget. 
 
Förbundsstyrelsen anser dock samtidigt att motionen bör bifallas och genomföras 2022. Sedan får 
framtiden utvisa hur varaktig förändringen blir. 
 
I sammanhanget vill Förbundsstyrelsen uppmärksamma friidrottsfamiljen på en förändring i 
bestämmelserna för Terräng-SM, tagen av TAK i juni 2021. Texten kursiverad: 
  
Banvarvets längd vid Terräng-SM: Nuvarande upplägg vid terräng-SM bygger på att banan ska vara 
ca 2km lång, men prestationscentrum medel-lång kan också tänka sig att en bana med 1,5km-varv 
skulle kunna vara SM-värdig, och dessutom mer attraktiv eftersom det skulle innebära att åskådarna 
får fler chanser att se löparna. Arrangören skulle i så fall själv få välja om de vill använda en bana 
som är 2km eller 1,5km och tävlingssträckorna justeras enligt nedanstående punktlista: 

1. Nuvarande 4km: antingen 4km (två varv) eller 4,5km (tre varv) 
2. Nuvarande 6km: 6km (tre eller fyra varv) 
3. Nuvarande 8km: antingen 8km (fyra varv) eller 7,5km (fem varv) 
4. Nuvarande 10km: antingen 10km (fem varv) eller 10,5km (sju varv) 
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TAK beslutade att arrangören av Terräng-SM från och med 2022 kommer att kunna välja mellan att 
genomföra tävlingen på ett 1,5km-varv eller ett 2km-varv. 
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Motion – Terräng-SM – Förändring av tävlingsprogrammet för F/P-15, 

16 och 17 

Yrkande 
Friidrottsföreningen Hässelby SK yrkar på ändring i tävlingsprogrammet under Terräng-SM: 

• För att öka möjligheterna för att löparna i F/P-15-klasserna mer regelmässigt blir delaktiga i en 

lagtävling föreslår vi att 15- och 16/17 års-loppen avgörs gemensamt med individuella 

mästerskap i respektive åldersklass, men med en gemensam lagtävling. 

Motivering/Bakgrund  

Lagtävlingar är en mycket viktig komponent i terränglöpningen. Något som är väldigt tydligt om man 

tittar på internationella mästerskap och på nationella mästerskap runt om i världen. I Sverige har vi i 

olika sammanhang diskuterat utvecklingen för terränglöpningen i landet. Lagtävlingens betydelse för 

utvecklingen har då alltid lyfts fram. Hur ser det då ut i verkligheten?  

Problemet med lagtävlingen är störst i 15-årsklasserna: 

• P15: På killsidan har tävlingen ställts in 3 gånger under de senaste 7 åren. Endast vid tre tillfällen 

har antalet lag överskridit tre.  

• F15: För F15-tjejerna har tävlingen ställts in 8 ggr på 12 år och endast vid tre tillfällen har antalet 

lag legat över tre.  

• P16/17: Har idag en gemensam lagtävling och har ett någorlunda hyggligt deltagande, men 2 ggr 

de senaste fyra åren har lagtävlingen ställts in.  

• F16/17: Har idag en gemensam lagtävling, men tävlingen har ställts in 2 ggr de senaste sex åren 

och endast i sällsynta fall har antalet lag överstigit tre.  

Resultatet av ovanstående blir att vissa löpare kan gå igenom ungdomsåren utan att överhuvudtaget 

vara delaktiga i någon lagtävling. Vad säger det om vårt fokus på lagtävlingar och deras vikt för 

utvecklingen av terränglöpningen? 

Startfälten individuellt är också i många fall små, mindre än på seniorsidan och väsentligen mindre än 

vad som är brukligt internationellt. 

Om åldersklasserna 15, 16 och 17 genomfördes som ett gemensamt lopp med en lagtävling, skulle 

det lösa flera problem. Startfälten skulle få en storlek som liknar den vi vill se vid terrängtävlingar och 

vi skulle nästan med säkerhet få lagtävlingar varje gång. Mindre klubbar med enstaka löpare i varje 

åldersklass skulle kunna ha lag, vilket är positivt för lagtävlingen och inspirerande för löparna. 

Förekomsten av lagtävlingar i praktiken och inte bara som en teoretisk önskan skulle över tid vara 

positivt för utvecklingen av ungdomsklasserna generellt.  

Notera att sträcklängden redan idag är identisk för aktuella klasser, så ingen förändring av denna 

krävs. Vi har också redan idag en gemensam lagtävling för 16/17-åringarna i kombination med 

separata individuella tävlingsklasser för 16- respektive 17-åringar. En gemensam lagtävling 15-17 år 

ändrar inte på den ordningen, utan här kompletteras den med en individuell tävling för 15-åringarna. 
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Utveckling lagtävlingar vid Terräng-SM 2010-2021 

Mörkt grön=upplaga med flest antal deltagande lag 

Ljust grön=Lagtävling som har fler än tre lag (regelrätt tävling om alla medaljer) 

Mörkt röd= upplaga med minst antal deltagande lag 

Ljust röd=Lagtävling med tre eller färre deltagande lag (alla lag får medalj, även fast att inte något lag 

nödvändigtvis har besegrats) 

---------------  

Hässelby, 2021-01-14  

För Hässelby SK Friidrott, Johan Engholm, styrelseledamot 

Terräng-SM 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Antal lag Höganäs Hässelby Umeå Ekerum Huddinge Västerås Uddevalla Eskilstuna Falun Linköping Uppsala Borås

P15 3 0 2 2 0 4 0 5 2 3 4 3

F15 0 3 0 5 0 1 0 0 0 5 0 4

P16-17 4 5 0 0 4 8 10 9 6 5 4 9

F16-17 3 4 4 3 2 2 3 4 7 3 4 6

P19 3 3 0 3 2 6 3 5 5 5 6 11

F19 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 2

M22 0 4 8 3 4 3 4 4 3 7 3 5

K22 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2

M-4 13 12 7 14 13 12 10 13 5 9 7 6

K-4 3 6 0 7 8 8 5 3 5 5 4 0

M-12/10 8 12 8 9 6 4 11 6 6 9 7 4

K-8/10 2 7 3 6 4 3 2 4 8 0 3 5

Tot 39 56 32 52 43 52 50 53 50 53 45 57
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Motion nr 7 
 
 
Avsändare:  Hässelby SK 
 
Styrelsens yttrande över Terräng-SM: Förändring av tävlingsprogrammet för K/M 22.  
 

Motionärernas förslag:  
 
att distansen för M22 och K22 ändras från 8 km till 10 km 
 
att 22-årsloppen avgörs samtidigt med seniorernas 10 km-lopp 
 
att 22-årsjuniorerna även tävlar om seniormedaljerna och -placeringarna 
 
att lagtävlingen för seniorer även innefattar 22-årsjuniorerna 
 
att de åldersbundna lagtävlingarna i K/M 22 utgår 
 

 
Förbundsstyrelsen föreslår: 
 
att förbundsårsmötet bifaller motionen 
 
att förändringen träder i kraft vid 2022 års mästerskap. 
 
Förbundsstyrelsens utlåtande:  
 
Förbundsstyrelsen ställer sig utan tvekan bakom motionärens förslag och konstaterar att motionen 
är väl underbyggd och välformulerad. 
 
Frågan är inte unik eller kontroversiell. Motionären nämner SM i landsvägslöpning 10 km och inom 
mångkampen har 22-åringarna tävlat ihop med seniorerna i ca 20 år. 
 
Man kan så smått undra varför inte denna motion har kommit tidigare. En plausibel förklaring kan 
vara att seniorerna ända fram till 2019 tävlade över 12 km, vilket då gjorde ökningen för juniorerna 
mycket mer markant.  
 
I sammanhanget vill Förbundsstyrelsen uppmärksamma friidrottsfamiljen på en förändring i 
bestämmelserna för Terräng-SM, tagen av TAK i juni 2021. Texten kursiverad: 
  
Banvarvets längd vid Terräng-SM: Nuvarande upplägg vid terräng-SM bygger på att banan ska vara 
ca 2km lång, men prestationscentrum medel-lång kan också tänka sig att en bana med 1,5km-varv 
skulle kunna vara SM-värdig, och dessutom mer attraktiv eftersom det skulle innebära att åskådarna 
får fler chanser att se löparna. Arrangören skulle i så fall själv få välja om de vill använda en bana 
som är 2km eller 1,5km och tävlingssträckorna justeras enligt nedanstående punktlista: 

1. Nuvarande 4km: antingen 4km (två varv) eller 4,5km (tre varv) 
2. Nuvarande 6km: 6km (tre eller fyra varv) 
3. Nuvarande 8km: antingen 8km (fyra varv) eller 7,5km (fem varv) 
4. Nuvarande 10km: antingen 10km (fem varv) eller 10,5km (sju varv) 
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TAK beslutade att arrangören av Terräng-SM från och med 2022 kommer att kunna välja mellan att 
genomföra tävlingen på ett 1,5km-varv eller ett 2km-varv. 
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Motion – Terräng-SM – Förändring av tävlingsprogrammet för K/M-22 

Yrkande 
Friidrottsföreningen Hässelby SK yrkar på ändring i tävlingsprogrammet under Terräng-SM: 

• För att säkra att de sportsliga grunderna för korandet av den svenska mästaren i klasserna K- och 

M-22, samt seniormästarna på långa banan blir adekvata, och samtidigt öka möjligheterna för att 

löpare i K- och M-22 blir delaktiga i en lagtävling föreslår vi att herrseniorernas långa bana och 

M-22 respektive damseniorernas långa bana och K-22-klasserna avgörs i gemensamma lopp, med 

individuella mästerskap i respektive klass, men med gemensamma lagtävlingar M-10/M22 samt 

K-10/K22. 

Motivering/Bakgrund 

Idag avgörs seniorernas långa bana och de äldsta juniorklasserna på samma dag och tidsmässigt nära 

varandra. Det går inte att springa båda klasserna och ha samma förutsättningar att prestera i båda 

loppen, som för dem som endast deltar i den ena klassen. Det gör att den absoluta majoriteten väljer 

att delta i endast den ena av klasserna. Eftersom det i praktiken finns löpare i juniorklassen som kan 

konkurrera om höga placeringar t.o.m. vinna en seniorklass, medför det att den för dagen bästa 

löparen inte med säkerhet vinner SM-guldet i junior- eller seniorklassen då löpare tvingas välja den 

ena klassen enligt resonemanget ovan. En situation som vi inte har i de flesta andra mästerskap som 

genomförs, kanske med undantag för stafett-SM. Genom att tävlingarna genomförs i ett gemensamt 

lopp, undanröjs det problemet. Detta görs redan idag vid t.ex. landsvägsmästerskap.  

Juniorklasserna idag löps på en något kortare sträcka än seniorklasserna. En förändring här kan 

accepteras i ljuset av de fördelar som förändringen innebär. 20-22-åringarna är i de allra flesta 

sammanhang ändå hanterade som seniorer och avvikelsen i sträcklängd kan ses som en 

harmonisering med den seniormiljö de normalt verkar i. Terränglöpning i mästerskapssammanhang 

internationellt avgörs ofta i stora startfält och erfarenhet av detta är av godo. Tyvärr, ser det inte ut 

så i de äldsta juniorklasserna nationellt i Sverige. K22-klassen har sakta decimerats och hade endast 8 

löpare 2021. M22 har haft något fler deltagare men 2021 deltog endast 19 löpare. I ett gemensamt 

lopp får vi en mycket mer hälsosam volym på startfälten.  

Lagtävlingar är en mycket viktig komponent i terränglöpningen. Något som är väldigt tydligt om man 

tittar på internationella mästerskap och på nationella mästerskap runt om i världen. I Sverige har vi i 

olika sammanhang diskuterat utvecklingen för terränglöpningen i landet. Lagtävlingens betydelse för 

utvecklingen har då alltid lyfts fram. Hur ser det då ut i verkligheten?  

• De senaste 10 åren har en lagtävling i K22-klassen endast genomförts vid ett tillfälle, för 9 år 

sedan! 

• I M22-klassen genomfördes inte någon lagtävling 2021. Här har det oftast genomförts en 

lagtävling, men ibland med så få lag att lag som tar en rask promenad runt banan skulle belönas 

med medalj. Alltså, med så få lag att alla får medalj.  

Det rimmar illa med att lagtävlingar är viktiga för utvecklingen av terränglöpningen i landet. Här 

föreslår vi att det genomförs en gemensam lagtävlingen i loppen, en seniorlagtävlingen med 

underlag från samtliga startande i loppet. På det sättet får vi en för tävlingen mer hälsosam storlek 

på lagtävlingen, med ett lagantal som medför att det i praktiken ”tävlas” om alla medaljer. Till saken 

hör också att damernas långa bana allt som oftast har ett besvärande litet antal lag på startlinjen. 
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Förändringen är av endast akademisk betydelse för juniorernas lagtävling, då damernas regelmässigt 

ställs in och herrarnas har så få deltagande lag att en tävling i ordets egentliga mening inte föreligger. 

Utveckling lagtävlingar vid Terräng-SM 2010-2021 

 

Mörkt grön=upplaga med flest antal deltagande lag 

Ljust grön=Lagtävling som har fler än tre lag (regelrätt tävling om alla medaljer) 

Mörkt röd= upplaga med minst antal deltagande lag 

Ljust röd=Lagtävling med tre eller färre deltagande lag (alla lag får medalj, även fast att inte något lag 

nödvändigtvis har besegrats) 

 

---------------  

Hässelby, 2021-01-14  

För Hässelby SK Friidrott, Johan Engholm, styrelseledamot 

 

 

Terräng-SM 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Antal lag Höganäs Hässelby Umeå Ekerum Huddinge Västerås Uddevalla Eskilstuna Falun Linköping Uppsala Borås

P15 3 0 2 2 0 4 0 5 2 3 4 3

F15 0 3 0 5 0 1 0 0 0 5 0 4

P16-17 4 5 0 0 4 8 10 9 6 5 4 9

F16-17 3 4 4 3 2 2 3 4 7 3 4 6

P19 3 3 0 3 2 6 3 5 5 5 6 11

F19 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 2

M22 0 4 8 3 4 3 4 4 3 7 3 5

K22 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2

M-4 13 12 7 14 13 12 10 13 5 9 7 6

K-4 3 6 0 7 8 8 5 3 5 5 4 0

M-12/10 8 12 8 9 6 4 11 6 6 9 7 4

K-8/10 2 7 3 6 4 3 2 4 8 0 3 5

Tot 39 56 32 52 43 52 50 53 50 53 45 57
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Motion nr 8 
 
 
Avsändare:  Västerås LK 
 
Styrelsens yttrande över Traillöpning, ta fram en struktur som täcker hela landet och alla nivåer 
 

Motionärernas förslag:  
 
att årsmötet uppmanar förbundsstyrelsen att 
 
1. Expandera KUL (kommittén för ultradistanslöpning) till att även innefatta traillöpning: 
- Säkerställa att kompetens inom traillöpning finns representerat i kommittén 
- Säkerställa att kommittén arbetar med trailfrågor.  
 
2. Bekräfta att det finns en dedikerad landslagsledare för TRAIL (alla distanser). 
 
3. Tillsätta en ny, minst 20 % tjänst på kansliet som är helt fokuserad på traillöpning. Tjänsten ska 
hantera och lyfta trailfrågor såsom tävling, utbildning och information/kommunikation samt vara 
huvudkontakt till trail-organisationen i Sverige och internationellt. 
 

 
Förbundsstyrelsen föreslår: 
 
att förbundsårsmötet anser motionen besvarad avseende att-sats ett och två, samt 
 
att förbundsårsmötet avslår motionen avseende att-sats tre. 
 
 
Förbundsstyrelsens utlåtande:  
 
Trail är en viktig integrerad del i Svenska Friidrottsförbundets (SFIF) organisation. Förbundsstyrelsen 
(FS) delar motionärens åsikt att SFIF aktivt måste verka för att utveckla strukturen för trail och anser 
att trail är en viktig del av Svensk Friidrott. FS anser i enlighet med motionären att trail behöver 
synliggöras i Svensk friidrott. 
Att stärka löpningens position är en viktig del av Strategi 2025 och där är trail en naturlig del i att 
bland annat bidra till folkhälsan. Det pågår ett arbete att se över löpningen, inklusive trail, inom SFIF. 
I detta arbete är motionärens åsikter ett viktigt inspel. 
 
Kommittén för ultradistanslöpning (KUL) är trots sitt namn ett råd, vilket innebär att det inte är ett 
beslutande organ, utan det rådgör tillsammans med generalsekreteraren (GS). GS är ytterst ansvarig 
för dessa beslut. Det pågår för närvarande ett arbete att se över och revidera alla råd och 
kommittéer inom SFIF. Målet är att förenkla strukturen och skapa samstämmighet kring 
benämningar samt regler/principer för kommittéer, råd, nämnder och arbetsgrupp för att förenkla 
beslutsprocesser, öka involveringen samt tydliggöra befogenheter gentemot rörelsen Svensk 
Friidrott.  
 
Angående utnämnande av landslagsledare så är det förbundskaptenens uppdrag att utse en sådan 
för alla aktuella landslagsuppdrag. För 2022 finns det sedan tidigare en utsedd landslagsledare som 
är dedikerad för traillöpning. 
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När det gäller frågor kring ansvarsfördelningar samt anställningar på kansliet är det en fråga för GS, 
vilken är den som är utsedd att leda och fördela arbetet. Dessa frågor är inget FS ska besluta om.  
FS anser att det är viktigt att följa Strategi 2025 och uppmanar GS att arbeta vidare med motionärens 
inspel. 
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MOTION TILL SVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDETS FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2022 

TA FRAM EN STRUKTUR SOM TÄCKER TRAILLÖPNING  I  SVERIGE 

(ALLA DISTANSER OCH ALLA NIVÅER): 

 

BAKGRUND: 

 

Traillöpningen växer fort i Sverige och det finns ingen bra struktur på plats för att ta hand om 

löpare och arrangörer. KUL täcker en del av ultra-traillöpning och elitlöpare men då pratar vi 

om ett fåtal evenemang och ca 50 löpare. Traillöpning är mer än 400 tävlingar per år i 

Sverige med drygt 20 000 deltagare. Hur kan vi inkludera så många som möjligt av dessa 

utövare i föreningslivet utan att addera för mycket komplexitet? 

Vi har Svenska traillöpare som är rankade topp 10 i världen på damsidan. Vi har redan satsat 

på SM vilket höjt grenens status inom förbundet/friidrotten nationellt. Hur får vi fler traillöpare 

att anslutna sig till friidrottsklubb? Varför ska de vara med? Trail syns inte hos SFIF. Om trail syns 

och det visas att SFIF satsar på trail så kommer löparna att gradvis märka det. Trailtävlingar är 

idag inte alltid sanktionerade. Varför? Vad innebär det för tävlingen och deltagarna? SFIF 

behöver publicera resultat och framgångar både nationellt och internationellt samt säkra 

upp en aktuell tävlingskalender på nätet. 

 

VI YRKAR  

att Årsmötet uppmanar förbundsstyrelsen att  

1. Expandera KUL (kommittén för ultradistanslöpning) till att även innefatta traillöpning: 

- Säkerställa att kompetens inom traillöpning finns representerat i kommittén. 

- Säkerställa att kommittén arbetar med trailfrågor. 

 

2. Bekräfta att det finns en dedikerad landslagledare för TRAIL (alla distanser). 

 

3. Tillsätta en ny, minst 20%-tjänst på kansliet som är helt fokuserad på traillöpning. 

Tjänsten ska hantera och lyfta trailfrågor såsom tävling, utbildning och 

information/kommunikation samt vara huvudkontakt till trail-organisationer i Sverige 

och internationellt. 
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I och med att förening erlägger medlemsavgift till Svenska Friidrottsförbundet (SFIF) och i 
övrigt fullgör sina stadgeenliga plikter mot SFIF är föreningen också medlem i sitt Special 
Idrottsdistriktsförbund (SDF) 

SDF har därmed inte rätt att ta ut medlemsavgift. SDF och de föreningar som så beslutar kan 
dock ingå frivilliga överenskommelser/avtal om t.ex. serviceavgift. 

Storleken på medlemsavgiften till SFIF beräknas på föreningens antal röster på SDF årsmötet. 

Varje förening har en röst, därutöver får förening tilläggsröst baserat på uppnådda SM-poäng. 

Medlemsavgiftens storlek:  

1 Hässelby SK 44,25 17 Sävedalens AIK 11,5 33 Hellas FK 3,50 

2 Malmö AI 42 18 IFK Lidingö 8,5 34 Gefle IF 3,25 

3 Örgryte IS 38 19 Högby IF 7,75 IFK Halmstad 3,25 

4 Ullevi FK 34,25 20 Bromma IF 6,75 Skellefteå AIK 3,25 

5 Spårvägens FK 32,75 37 Hovslätts IK 2,75 

6 Upsala IF 29,75 21 IFK Göteborg 6,5 IS Göta 2,75 

7 Mölndals AIK 23 IFK Helsingborg 6,5 Kalmar SK 2,75 

8 IF Göta Karlstad 22,5 23 IK Ymer 6,25 Strands IF 2,75 

9 Turebergs FK 21,25 24 Tjalve FIF 6 41 IFK Mora 2,25 

10 Hälle IF 19,75 25 IF Kville 5,5 IK Orient 2,25 

IFK Umeå 5,5 Sundsvalls FI 2,25 

11 Hammarby IF 17,25 27 Falu IK 5 44 Danderyds SK 2 

12 Västerås FK 16,5 KA 2 IF 5 Eslövs AI 2 

13 Täby IS 15,25 29 Råby-Rekarne FIF 4 FK Studenterna 2 

14 IFK Växjö 15 30 Eskilstuna FI 3,75 IK Akele 2 

15 KFUM Örebro 14,25 Göteborgs KIK 3,75 Keep Up RC 2 

16 Huddinge AIS 12 IFK Lund 3,75 Umara SC 2 
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 Vallentuna FK 2   LK Roslagen 1   IF Udd 0,5 

 Ärla IF 2   Mälarhöjdens IK 1   IK Finish 0,5 

52 Hanvikens SK 1,75   Nordanstigs FK 1   IK Heros 0,5 

 IK Lerum FI 1,75   Ockelbo SK 1   IK Sisu 0,5 

 Kvarnsvedens GoIF 1,75   OK Linné 1   Karlskoga FI 0,5 

 Lidköpings IS 1,75   Rehns BK 1   Mariestads AIF 0,5 

 Marieby GIF 1,75   Runacademy IF 1   Stocksäters IF 0,5 

 Motala AIF 1,75   SOK Knallen 1   Östersunds GIF 0,5 

 Skene SoIS 1,75   Strömstad LK 1   Östhammar FI 0,5 

 Trollhättan FIK 1,75   Sweden Runners IF 1  137 Alingsås IF 0,25 

 Ängelholms IF 1,75   Södertälje IF 1   Björnstorps IF 0,25 

61 Alunda SK 1,50   Torsby LK 1   Boden FI 0,25 

 F Stenungsunds FI 1,50   Trångsvikens IF 1   Brattås CK 0,25 

 Falkenbergs IK 1,50   Varbergs GIF 1   Brännans IF 0,25 

 IF Rigor 1,5   Västerås LK 1   Fjugesta IF 0,25 

 Kils AIK 1,5   Växjö LK 1   Fredrikshofs FIF 0,25 

 SK Bore 1,5   Wärnamo SK 1   Hässleholms AIS 0,25 

 Tyresö FK 1,5   Ystads IF 1   Höörs IS 0,25 

68 Haparanda SKT 1,25  107 Apladalens LK 0,75   IF Rinkeby Run 0,25 

 Hjärnarps OL 1,25   Bollnäs FIK 0,75   IF Vingarna 0,25 

 IKHP Huskvarna 1,25   Enhörna IF 0,75   IFK Märsta 0,25 

 Linköpings GIF 1,25   Estuna IF 0,75   IFK Sunne 0,25 

 Ljungby FIK 1,25   FIK Färjestaden 0,75   IK Wilske 0,25 

 Nyköpings BIS 1,25   Heleneholms IF 0,75   Katrineholms SK 0,25 

 Säffle FIK 1,25   Järvsö IF 0,75   Ludvika FFI 0,25 

 Tullinge FI 1,25   Kiruna Skidor 0,75   Ransäters AIS 0,25 

76 Alvesta FI 1   Luleå FIF 0,75   Roma IF 0,25 

 Billingen X-trail SC 1   Löparnas vänner IF 0,75   Säters IF 0,25 

 En av Tre RC 1   OK Ravinen 0,75   Tierps IF 0,25 

 F Bålsta IK 1   Piteå IF 0,75   Tyft Arena IF 0,25 

 Falkenbergs RR 1   Skruvs IF 0,75   Umedalens IF 0,25 

 Finspångs AIK 1   Söderhamns IF 0,75   Värmdö IF 0,25 

 Glanshammars IF 1   Åhus FIK 0,75   Väsby IK 0,25 

 Härlövs IF 1   Åtvidabergs IF 0,75     
 IF Mantra Sport 1  123 Bohus IF 0,5     

 IK Stern 1   Dala-Järna IK 0,5     
 Karlshamns SK 1   Eksjö Södra IK 0,5     
 Klippans FK 1   Götlunda IF 0,5     
 Kvarnbyns LS 1   IF Hagen 0,5     
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Valberedningens förslag FÅM2022 

FÖRSLAG TILL VAL AV STYRELSE 

Ordförande (mandatperiod 1 år): Johan Storåkers (omval)  

Ledamot (mandatperiod 2 år): Stephan Hammar (omval)    

Ledamot (mandatperiod 2 år): Freja Avebäck (nyval)  

Ledamot (mandatperiod 2 år): Henrik Tegnér (nyval)  

Ledamot (mandatperiod 2 år): Ulrika Granfors Wellemets (nyval) 

Övriga nominerade 
Axel Lönnqvist 

Bengt Hansson 

Berndt Andersson 

Anm: Berndt Andersson, Ulrika Pizzeghello, Caroline Gedin och Anders Svanholm har ett 

år kvar på sina mandatperioder. I tillägg har Karin Grute Movin en plats i styrelsen 

genom sin position i Europeiska Friidrottsförbundet. 

FÖRSLAG TILL VAL AV REVISORER 

Revisor (mandatperiod 1 år): Grant Thornton med Stefan Norell som huvudansvarig och 

Josefine Forss som suppleant. 

FÖRSLAG TILL VAL AV LEKMANNAREVISORER 

Lekmannarevisor (mandatperiod 1 år): Leif-Göran Mosell (omval), Pia Bosdotter Olson 
(omval) 

Lekmannarevisor suppleant (mandatperiod 1 år): Lou Cedervall (omval), Johnny 
Lingstam (omval) 

DISCIPLINNÄMND 

Om styrelsens förslag ang införande av disciplinnämnd bifalls av årsmötet föreslår 

valberedningen följande kandidater till denna. 

Ordförande (mandatperiod 1 år): Leif Thunman (nyval)  

Ledamot (mandatperiod 2 år): Kim Johansson (nyval)    

Ledamot (mandatperiod 2 år): Lena Björk (nyval)  

Ledamot (mandatperiod 1 år): Jenny Madsen (nyval)  

Ledamot (mandatperiod 1 år): Christian Persson (nyval) 

Valberedningen har under året bestått av Helene Bourdin, Gunilla Löthagen Sjöstrand, 

Anders Thoren, Thomas Strandberg och Anders Havdelin (som avgått under 
mandatperioden) 

Ingen av dessa står till förfogande för omval. 
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Curriculum Vitae 

Personuppgifter 

Johan Storåkers (731020) 
Fredsgatan 17 
172 33 SUNDBYBERG 

Tel.08/706 65 31 (a), Mobil.0709/40 78 75 

E-mail: johan.storakers@friidrott.se

Utbildning 

1989-1991, 1992-93        Treårig samhällsvetenskaplig linje, Tibble Gymnasium,  
 Täby.     

1991-1992 Ett ”senior year” på Muhlenburg High School, Reading,    
Pennsylvania, USA. 

1994-1998+2002 -2003      Akademiska studier i ekonomisk historia, företagsekonomi, 
ekonomisk geografi, statistik och statsvetenskap, Lund- och 
Stockholms Universitet samt Södertörns högskola. Kommentar: 
Studierna avbröts under dessa år vid ett par tillfällen med anledning 
av arbete. 

1999-Idag Jag har deltagit i informations- och PR-utbildningar m.m. som    
Folkpartiet Liberalerna och Liberalerna i Sundbyberg, Stockholms 
län och riksorganisationen arrangerat. 

2010 Journalistisk grundkurs på Poppius journalistskola och utbildning i 
PR & Kommunikation på Berghs School of Communication. 

Arbete ( jag har valt att inte ta med sommarjobb före den ordinarie 

yrkeskarriären) 

1993-94 Ungdomspraktik 6 månader+3 månaders anställning vid Svenska 
Friidrottsförbundet med diverse arbetsuppgifter, bl.a. skrivande av ett 
antal artiklar i tidningen Friidrott. 

1999-2001 Lärare inom profilämnet friidrott på Kämpingeskolan i Tensta. 

1999-2002      Politisk sekreterare för Folkpartiet Liberalerna i Sundbybergs Stad. 

2000 Journalist på IT-företaget Corpguide. 

2003-2005 Projektanställd vid Svenska Friidrottsförbundet som presschef, 
lobbyist och utredare. 

2005 Egen verksamhet inom friidrott och media samt ett antal politiska 
uppdrag. 
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2005-2006 Presskoordinator EM i friidrott 2006. 

2007-2008 Arbete som politisk brevsvarare samt departementssekreterare och 
diverse andra arbetsuppgifter inom politiska staben och även   
informationsenheten vid Integrations- och 
Jämställdhetsdepartementet, Regeringskansliet.  

2005-Idag Eget företagande med verksamhet som presschef vid olika 
idrottsevenemang och då främst friidrott, ledning av ett antal 
medieseminarier, idrottspolitisk utredningsverksamhet, journalistiska 
åtaganden och agent för ett antal elitfriidrottare.  

2011-2015 Oppositionsråd (Fp, L), Sundbyberg stad. 

2011-Idag Gruppledare för Folkpartiet Liberalerna och Liberalerna i 
Sundbyberg. 

2016-Idag Kommunalråd (L) och ordförande i kultur- och fritidsnämnden i 
Sundbybergs stad. Bland annat med politiskt huvudansvar för 
idrottsfrågorna.  

Presschefsuppdrag 

Vid cirka 60 större tävlingar har jag varit presschef. Det gäller t.ex. SM-tävlingar, DN 
Galan och BAUHAUS-galan, Folksam Grand Prix-galor, andra friidrottsgalor och större 
långlopp. Inför Inomhus-EM 2013 arbetade jag för Göteborg & Co som konsult inom medie- 
och PR-frågor. 

Urval av politiska förtroendeuppdrag 

Under lång tid har jag som representant för Folkpartiet Liberalerna och Liberalerna bl.a. varit medlem 
av kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, kommunstyrelsens styrnings- och ägarutskott och andre 
vice ordförande i grundskole- och gymnasienämnden i Sundbybergs stad. Sedan 1 januari år 2016 är 
jag kommunalråd och ordförande i kultur- och fritidsnämnden, men bland annat politiskt huvudansvar 
för idrottsfrågorna. 

Utsedd av regeringen: Ledamot av högskolestyrelsen vid Idrottshögskolan 2004-01-01- 2007-
04-30 (Numera Gymnastik- och idrottshögskolan). 

Ordinarie medlem år 2002 och 2008 av den idrottspolitiska arbetsgruppen inom Folkpartiet liberalerna 
på riksnivå. Vidare har jag varit medlem av en idrottspolitisk arbetsgrupp inom Folkpartiet Liberalerna 
i Stockholm län. Dessa arbetsgrupper har tagit fram olika politiska program. 

Jag har tidigare varit idrottspolitiskt bollplank till flera av Liberalernas nationella talespersoner inom 
denna ämnessfär. Sedan en tid tillbaka har jag intagit en friare roll till Liberalernas nationella 
idrottspolitiska arbete då jag som idrottsledare önskar kunna agera mera fritt. 

Övrigt i urval: 

- Mellan mars år 2007 och mars år 2013 var jag ordförande i Svenska Friidrottsförbundets
valberedning.

- För närvarande har jag två förtroendeuppdrag inom Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.
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- Mellan åren 2010-2019 var jag ordförande i 08fri. Under knappt tio år var jag ledamot i Spårvägens
Friidrottsklubbs styrelse, bland med uppdrag som sekreterare och vice ordförande.

- Tidigare har jag varit aktiva i många olika valberedningar på förenings- och distriktsnivå inom
idrotten.

- Jag har flera gånger inom ämnet elitfriidrott och studier verkat som konsult åt olika uppdragsgivare.

- En idrottspolitisk rapport med inriktning på lobbying författade jag under vintern år 2008-2009 på
uppdrag av Riksidrottsförbundet.

- Jag har varit tävlingsdirektör för Norrteljegalan i friidrott och medlem av tävlingsledningen för
Lidingöloppet.

- I många år har jag verkat som konsult och frilansjournalist inom friidrottssfären och i olika
samhällsfrågor.
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Curriculum vitae - Stephan Hammar 

ARBETSLIVSERFARENHET 

2022- nuvrande Idrott- och fritidschef, kultur- och fritidsförvaltningen  
Karlstads kommun  
Ansvarig för kommunens stöd till föreningslivet och 
verksamhetsansvar för anläggningar, personal och ekonomi. 
Föredragande i kultur- och fritidsnämnden rörande ärenden inom 
ansvarsområdet.  

2013- 2021 Verksamhetschef, kultur- och fritidsförvaltningen  
Karlstads kommun  
Verksamhetsansvarig för kommunens bad- och sportverksamheter. 

2011 – 2013 Marknads- och Eventchef  
Svenska Friidrottsförbundet  
Ansvarig tjänsteman för verksamheten marknad och event. 
Arbetsuppgifterna innefattar ansvar sponsorkontakter, sponsorvård, 
nybearbetning av sponsorer samt projektledning och utveckling av 
arrangemang. Personal- och budgetansvar för enheten. 

2011 – 2013 Verkställande direktör  
Svensk Friidrott Produktion AB 
Ansvarig för Svenska friidrottsförbundets helägda dotterbolags 
verksamhet.  

2011 – 2012 t.f. Generalsekreterare
Svenska Friidrottsförbundet
Ansvarig för förbundets operativa verksamhet.

2005 - 2010 Kanslichef IF Göta Karlstad  
Ansvarig för föreningens operativa verksamhet. 

2004 - 2006 Projektledare Institutionen för utbildningsvetenskap, 
idrottsvetenskap vid Karlstad universitet 
Projektledare/projektmedhjälpare vid ett antal studier och 
undersökningar om barn- och ungdomsidrott. Deltid. 
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2005 – 2006 Programansvarig Vetenskapsfestivalen  
Chalmers, Business Region Göteborg och Göteborgs Universitet. 
Ansvarig i programgruppen för temat Idrott. Deltid.  

2003 – Nuvarande Compass Sport Management.  
Grundare och konsult i frågor gällande idrott och 
marknadskommunikation, organisation och projektledning. 

UTBILDNING 
2013-2021 Internutbildningar Karlstads kommun  

Diverse kurser för chefer i offentlig sektor. 

2019 Ledarutveckling - Institutet för personal- och företagsutveckling 
IPF (institutet för personal- och företagsutveckling)  

2013 - 2014 Ny som chef  
Karlstads kommuns ledar- och chefsprogram för kommunens 
nyanställda chefer.  

2007 – 2008 Idrottens ledarskapsprogram 
Ledarskapsprogram skapat av Riksidrottsförbundet (RF) och SISU 
Idrottsutbildarna i samverkan med Svenska Idrottsakademin.  

2000 – 2005 Magisterexamen företagsekonomi med inriktning marknadsföring. 
Karlstads Universitet, Karlstad. 
Utbildning till civilekonom med magisterkurser inom organisation 
och marknadsföring.  

2000 – 2005 Magisternivå Idrottsvetenskap. 
Karlstads Universitet, Karlstad.  
Idrottsvetenskap är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som 
handlar om den idrottande individen och idrottskulturen. 

1999 – 1999 Santa Monica College i Los Angeles, Kalifornien, USA. 

1995 – 1998 Bisbee High School i Bisbee, Arizona, USA. (Utbytesstudent).  
S:t Mikaels gymnasium, Mora. Samhällsvetenskaplig linje med 
ekonomiinriktning.  

Ytterligare universitetskurser i bland annat:  
Statsvetenskap, handelsrätt, engelska, informatik, media & 
kommunikationsvetenskap och statistik.  
Ytterligare fortbildning inom bl.a. personal- och skattefrågor, 
marknadsföring och evenemangsutveckling kontinuerligt genom 
tidigare anställningar. 

ÖVRIGT 

Förtroendeuppdrag (i urval) 

67 av 105



2021 – Nuvarande Ledamot Riksidrottsförbundet/SISU idrottsutbildarnas råd för 
anläggningar och idrottsmiljöer 

 
2019 – Nuvarande Ledamot riksstyrelsen för Svenska Livräddningssällskapet. 

- Delansvar kapitalplacering 
 

2017 – Nuvarande Ledamot Svenska friidrottsförbundets styrelse. 
 Styrelseuppdrag som innefattar bla. 

- ordförande Svenska Friidrottsförbundets anläggningskommitté, 
- ansvarig styrelseledamot för styrgruppen för Finnkampen  
- ordförande styrgruppen för Folksam grand prix, 
- delansvarig från förbundsstyrelsen i projektgruppen för 

planering och genomförande av förbundsårsmötet (2019, 2020, 
2021 och 2022), 

- ansvarig Styrelseledamot för kontakter med distriktsförbunden i 
Värmland, Närke, Dalarna, Västmanland (2022: Mittsvenska och 
Södra Svealand), 

- ombud vid Riksidrottsmötet och SOKs årsmöte 
 

2013 – Nuvarande Föredragshållare verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete inom 
badbranschen. Bland annat för Teknologiskt institut och Ability 
partner. 

 

2013 – 2016 Ordförande för valberedningen i IF Göta Karlstad (friidrott)  
 

2016 Ledamot styrgruppen för yrkesutbildning för badmästare i 
Kristianstad (YH)  

 

2014 – Nuvarande  Ledamot div. arbetsgruppen inom branschorganisationen Svenska 
badbranschen, samt delansvarig och årligen medverkande föreläsare 
inom den nationella grundutbildningen för badpersonal (WeGroup 
AB, Göteborg) 

 

2010 – 2011  Ordförande valberedningen Svenska Elitklubbarna (friidrott) 
 

2010 – 2012  Ordförande valberedningen Sisu Idrottsutbildarna Värmland 
 

2010 – 2013  Sekreterare Midsommarkransen Friidrottsklubb  
 

2005 – 2006  Revisor i Svensk förening för Sport Management (Växjö) 
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FREJA 
AVEBÄCK

WHO AM I?

EDUCATION

I am the person who will greet you with a smile 
in the morning. As the former president of the 
Swedish Athletics Association’s Youth Council 
I have had the opportunity to use and develop 
my leadership and communication skills in an 
international environment. I am a true team 
player who actively contributes to the team 
work and result. I am solution oriented and I 
see the details without losing view of the 
bigger picture. I am organized and analyctical 
in the way I plan my work.

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA (University)
2016-2019 (Bachelor)
Tourism Science and Media techniques
- Two essays at C-level

KÄRRTORPS GYMNASIUM
2011-2014
The Social Sciences Program with a focus in 
media

Freja Avebäck

WORK EXPERIENCE

SINCH (Full time)
Current job since December 2021
Billing Specialist
- Handle US accounts
- Implementing products in the billing system
- Handling invoicing, creating and sending
credit notes
- Handle possible disputes and different queries
- Close coorperation with other teams

HANDELSBANKEN (Full time)
August 2021 - December 2021
KYC Operations and Administration
- KYC Operations and administration at the
financial crime department at handelsbanken.
Handling customer data. Time-limited consult-
ing job.

aveback@gmail.com

I T  C O M P E T E N C E 
Adobe CC

Microsoft 365 Salesforce
CMS - Wordpress

L A N G U A G E S 
Swedish (mother tounge) 

English (fluent)
French (beginner)
Dutch (beginner)
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WORK EXPERIENCE

TELIA CARRIER (Full time)
2019-2021
Voice Trading
- Trading Evolution project. Supported with the
process of replacing several old systems with a
new voice trading system, ensuring that critical
processes worked

System Development
- Offboarded and onboarded accounts from an
old system to the new system
- Coordinated the planning of the account
migration
Was closely involved in the development of
the vendor price list process in the new sys-
tem, resulting in a higher level of efficiency and
transparency
- In addition to working with external
customers and vendors, worked also closely
with other internal units such as Sales, Billing,
Finance, Credit Management and Networks,
with the goal to improve cooperation and find
resolutions to disputes

Nettings
- Managed nettings with our counterparts to
secure the monthly cash flow

IP Billing Manager
- Handled 10 countries/Telia entities (Belgium,
Bulgaria, Canada, Croatia, Estonia, Latvia,
Lithuania, Norway, Slovakia and Spain) plus all
the Microsoft accounts for the Netherlands
entity
- Implemented billing products in our billing
system, handling invoicing, creating, and
sending out credit notes
- Handled customer questions and possible
disputes for my assigned entities
- Had a close cooperation together with Sales
and Sales Excellence
- Had numerous external customer contacts

BAUHAUS-Gala 
2021
Employed during the week of the gala to help 
with preparing the competition by:
- Booked the athlete’s PCR-tests and handed
out the PCR-certificates
- Worked from the office with different tasks
- Worked at the Press Conference prior to the
gala
- Worked at the VIP dinner the evening before
the gala

TELIA CARRIER (Part time and summer job)
2016-2019
Rate Management 
- Managed the implementation of price lists
into our billing and routing system and com-
municated with account managers and exter-
nal vendors to solve any issues that occured
due to price list errors or errors in the system
Prepared information for the company’s move
to a new office including system clean up

SUBSTITUTE
2014-2016
Björkhagen’s and Hammarbyhöjden’s units
- Long-term substitute at the preschool Kronan
from January 2015 - June 2016
- Substitute at different preschools for a couple
of weeks during the autumn 2014

EVENT (Veckans Affärer)
2014
Via Academic Work
- Worked at events for Bonnier’s Veckans
Affärer during the autumn 2014. Stopped doing
it when I got more work opportunities as a
substitute at some local preschools

SUMMER CAMP COACH (athletics)
2011-2014
- Athletics coach for youth groups during
Hammarby Friidrott’s summer camp
- Additional resource during the summer camp
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SPORTS AND HOBBIES

ATHLETICS
2002 - 
- I am still active as an athlete and both train 
and compete for Malmö AI (MAI). Started out 
my athletics career in the athletics club Ham-
marby Friidrott, which I was a part of for 16 
years
- Assisted in younger groups as a coach during
several occasions when I was a part of
Hammarby Friidrott

HORSES
Furunäs Stud
During my spare time I enjoy spending time 
with our Shetland ponies. My grandfather 
founded our stud back in 1965.

PHOTOGRAPHY
I like to photograph on my spare time with my 
camera Fujifilm X-E2S

COMMISSIONS OF TRUST

EUROPEAN ATHLETICS YOUTH TEAM
2019 - 
- I am a part of the European Athletics Youth 
Team since 2019
- We arrange the Young Leaders Forum during
the European Championships in Athletics
during the summer every second year. The lat-
est event was in 2020, held digitally

SWEDISH ATHLETICS ASSOCIATION - YOUTH 
COUNCIL
2017-2021
- I had the position as President in the Youth
Coucil between March 2018 and March 2020
- We planned, started and implemented the
pilot round of the leadership program Youth
Athletics Leader Academy 2018-2019 for
youths between the age of 15-25
- Planned and started the second round  of
Youth Athletics leader Academy 2020-2021
- Participated during Young Leaders Forum in
2018 in Berlin as a Swedish delegate
- Participated during Riksidrottsforum in
Ronneby in 2018 as a delegate for the Swedish
Athletics Association
- Participated during Nordic Children and
Youth Sports Conference in Denmark in 2017 
as a delegate for the Swedish Athletics Associ-
ation
- Participated in board meetings for the
Swedish Athletics Association
- Took part in differend work groups for the
Swedish Athletics Association
- Was vice president during my first and last
year in the Youth Council
- Helped with the preperation and worked
during the competition Finnkampen
- Took part in creating the award Årets Unga
Ledare (Young Leaders of the year) handed out
by the Swedish Athletics Association each year
- Planned the Youth Council’s internal meetings

VOLUNTEERING
2002 -
BAUHAUS-gala
- TV-Spotter for SVT (the Swedish Television)
during the gala
- Hostess at The Royal Stands during the gala
- Hostess at ArlandaExpress
- Hostess at the stands during the gala

Midnattsloppet
- Judge in the maskerade competition
- Worked at the starting area
- Worked with the business tents at
Zinkensdamm

Local athletics competitions
- Helped at local athletics competitions at
specific disciplines
- Worked as a speaker and presented the
awards as well as handed out awards
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Henrik Tegnér 
Februari, 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategi | 
Hållbarhet | 
Affärsutveckling | 
Digital transformation 
 
Introduktion 
Jag är ansvarig för 
strategi och hållbarhet i 
AFRYs koncernledning. 
Jag har mer än 25 års 
erfarenhet från strategi- 
och verksamhets-
utveckling samt 
genomförande av stora 
förändringsprogram. Jag 
har arbetat en stor del av 
tiden med 
energibranschen och 
omställningen till ren 
energi och hur det 
påverkar 
energibranschen såväl 
som andra branscher. Jag 
är vad vid att arbeta med 
ledningsgrupper och 
styrelser 
 
Intressen 
Resa med familjen 
Sport, framför allt 
friidrott, sprint 
Fotografering 
 
Språk 
Svenska 
Engelska 
Franska 
 
Adress 
Bor i Bromma 
 
 
 
 
 

Anställningar 

2022- AFRY (ÅF Pöyry), EVP, Strategi- och 
hållbarhetschef 

 Medlem av koncernledningen och ansvarig för strategi 
och hållbarhet  

2020-2021 AFRY, Sverigechef för Management Consulting, 
Energi 

 Ansvarig för managementkonsulting i Sverige med fokus 
på energibranschen 

1996-2019 Accenture, Managing Director 

 Chef för energibranschen in Norden för Accenture.  

 Kundansvarig för flera stora kunder och ansvarig för 
försäljning och leverans av komplexa projekt. 

 Ansvarig för stora förändringsprogram 

 Strategi-, affärs- och verksamhetsutveckling och 
genomförande för strategiska förändringar, digital 
transformation, nya affärsmodeller och digitala tjänster 

Startade upp verksamhet för hållbarhetskonsulter i 
Norden 

Ansvarig för strategikonsulter i Norge under ett år 

Talare på olika arrangemang, till exempel Almedalen, DI 
Framtidens Energimarknad, Swedish Energy Days 

Arbetat främst i de nordiska länderna, men också i 
Europa, Asien och Nordamerika 

 

Friidrott 

 Aktiv veteranfriidrottare med fokus på 200m och 400m. 
Deltar i tävlingar lokalt, nationellt och internationellt. Har 
flera individuella medaljer från VSM och svenska och 
nordiska rekord i stafett 

 

Utbildning 

1991-1996 Civilingenjör, Industriell ekonomi, Chalmers Tekniska 
Högskola 

1986-1989 Gymnasium, Naturvetenskaplig linje, Nösnässkolan, 
Stenungsund
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CV  
Ulrika Granfors Wellemets  
630301-1743 
 
Jag bor i Göteborg sedan 35 år och är uppvuxen i Jakobsberg och Uddevalla. Har två vuxna 
döttrar. Kom in i friidrotten som 12 åring i IF Triangeln i Jakobsberg. Redan nästa år blev det 
IK Orient i Uddevalla. Har tävlat på elitnivå i främst sprint fram till 20 årsåldern. Idag ägnar 
jag mig åt Veteran friidrott på en nivå som passar livet. Jag har under åren även ägnat mig åt 
tävlingsseglande, tennis och golf på fritiden.  
 
Vad gäller styrelsearbete startade det som aktivas inom idrottsrörelsen, representant i IK 
Orient, senare ledamot i GKIK i Göteborg under många år. Har jobbat i Göteborg FIF under 
12 år och senare 5 år i Västsvenska Idrottsförbundet. Mina intressen inom styrelsearbete är 
främst organisation och strategier, IT och verksamhetsutveckling samt veteranfriidrott. Men 
andra områden är även intressanta.  
 
Har även varit idrottsledare tränare för barn och ungdomar i GKIK. Deltagit både som 
organisatör och funktionär på mästerskap i friidrott såsom VM 1995, EM 2013 samt andra 
mästerskap och flertalet Finnkamper i Göteborg.  
 
Min formella utbildning är programmerare och Civilekonom med en Master i Business 
Administration på Handelshögskolan i Göteborg.  
 
Jag talar flytande engelska och franska. Begränsad kunskap i tyska och spanska.  
 
Anställningar 
 
1983–1985  Uddevallavarvet AB, Programmerare  
1987–1991  Volvo Personvagnar AB, Organisationsutveckling  
1994–2000  Institutet för Verkstadsteknisk Forskning (IVF), Projektledare, Konsult och  
  forskare. Ordförande i fackföreningen Civilingenjörerna och Civilekonomerna,  
  samt Ledamot i IVFs styrelse.  
2000–2006  Volvo Personvagnar AB, HR och IT 
2006–  AB Volvo, Internal Control Manager, Business Analyst Projektledare.   
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Protokoll fört vid 
Svenska Friidrottsförbundets digitala Förbundsårsmöte 2021 

 
Plats: Digitalt möte via Easymeet 
Tid: 2021-03-27 klockan 09.00-16.30 
  
 
Bilaga 1: Röstlängd 
Bilaga 2: Styrelsens förslag (läggs till originalprotokollet) 
Bilaga 3: Motioner (läggs till originalprotokollet) 
 
 

Förbundsårsmötets öppnande 
Förbundsordföranden Johan Storåkers hälsade de närvarande välkomna till årets för-
bundsårsmöte och förklarade detsamma öppnat.  
Förbundsordföranden Johan Storåkers höll därefter ett inledningstal. 
 

Parentation 
Parentation hölls över följande personer vilka gått bort sedan förra förbundsårsmötet: 
Gunnar Adler Karlsson IF Udd 
Arne Andersson Heleneholms IF 
Kurt Andersson SoIK Hellas 
Heimer Andersson Rörösjöns IK, Östersunds GIF 
Ulf Bjuhr Duvbo IK 
Lennart Brunkener SoIK Hellas 
Carl Ehrman Järla IF 
Per Olov Enquist FIF Burälven, Uppsala Stud. IF 
Kjell Grane Eksjö Södra IK 
Björn Gyllenberg Bromma IF 
Curt Jensen IF Ulvarna, Bromma IF 
Gunnar (Johansson) Lotsberg Westermalms IF, m fl 
Thorsten Johansson KA 2 IF 
Jan Josjö IF Castor 
Sven-Ivar Jögård Varbergs GIF 
Bengt Liljemark Hede IK 
Greger Lindström Skellefteå AIK 
Bengt Lundin SoIK Hellas 
Ulf Lundstedt IF Castor 
Ingmar Lüning IK Göta 
Vidar Martinell Södertälje IF, Enhörna IF m fl 
Åke Mattisson KFUM Kristianstad, KFUM Karlskrona, KA 2 IF 
Roland Nilsson Westermalms IF 
Rune Nordén Bellevue IK 
Kurt Pettersson Enköpings AIF 
Bengt Randér Näsby AIS 
Gunnar Rosén Söderhamns IF 
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Per Göran Råberg Sigtuna IF 
Ulf Sjöberg Heleneholms IF, IK Ymer 
Per-Olof Swartz IFK Lidingö, Sthlm Studenters IF 
Lars Wennblom Hässelby SK 
Björn Winell IFK Södertälje 
Erik Wredling IF Castor 
 

 

§ 1 Upprop av ombud, fullmaktsgranskning, fastställande av röstlängd 
Vid förbundsårsmötets start var 113 personer med rösträtt inloggade. Röst-
längden justerades senare under mötet (utifrån inloggning i Easymeet). 
 

 Förbundsårsmötet beslutade 
 att fastställa röstlängden (bilaga 1). 
 
 

§ 2 Val av mötesfunktionärer 
 a) ordförande 
 Anders Havdelin, valberedningen, föreslog Christer Pallin till mötesordförande. 
 
 Förbundsårsmötet beslutade 
 att till mötesordförande välja Christer Pallin. 
 
 b) Sekreterare 
 Anders Havdelin, valberedningen, föreslog Anna Jonsson till mötessekreterare. 
 
 Förbundsårsmötet beslutade 
 att till mötessekreterare välja Anna Jonsson. 
 
 c) två protokolljusterare att jämte mötesordförande justera mötesprotokollet 

Anders Havdelin, valberedningen, föreslog Siv Tjärner och Mats Svensson till 
protokollsjusterare. 

 
 Förbundsårsmötet beslutade 
 att till protokolljusterare välja Siv Tjärner och Mats Svensson. 
 
 d) en rösträknare 

Anders Havdelin, valberedningen, föreslog Hillevi Thor och Björn Lindén som 
rösträknare. 

  
 Förbundsårsmötet beslutade 
 att till rösträknare välja Hillevi Thor och Björn Lindén. 
 
 

§ 3 a) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
Stefan Olsson, GS, meddelade att ordinarie förbundsårsmöte utlystes 8 decem-
ber 2020 genom kungörelse på SFIF:s hemsida www.friidrott.se, vilket då är i 
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enlighet med stadgarna som föreskriver att utlysningen ska ske minst tre måna-
der i förväg.  
 

 Förbundsårsmötet beslutade 
 att förbundsårsmötet var behörigen utlyst. 
 
 b) Fastställande av arbetsordning för mötet 

Ett dokument gällande arbetsordning har lagts in i handlingarna inför mötet så 
alla deltagare kan läsa in sig på vad som gäller. 
Mötesordföranden informerar om de punkter som gäller under ett digitalt års-
möte, annars fungerar allt precis som ett fysiskt möte. 
 

 Förbundsårsmötet beslutade 
 att anta den föreslagna arbetsordningen. 
 
 

§ 4 Fastställande av föredragningslista för mötet 
 
 Förbundsårsmötet beslutade 

att fastställa föreliggande föredragningslista. 
 

§ 5 Behandling av verksamhetsberättelse, årsredovisning samt revis-
ionsberättelse för det senaste verksamhetsåret 

 
 a) Verksamhetsberättelse 
 Förbundsordföranden Johan Storåkers och styrelseledamot Stephan Hammar 

gick igenom några av de aktiviteter som genomförts 2020. Några nedslag; 
Mycket har varit annorlunda och det har varit stora utmaningar detta pan-
demiår. 
Glädjande är att vi har mer verksamhet i fler kommuner än tidigare år. 
Föreningar har visat kreativitet och ställt om sin verksamhet efter de restrikt-
ioner som har funnits. 
Vi har haft fler tävlingar 2020 än ett normalår, mycket beroende på den nya 
tävlingsform ”Veckans grenar” som lockat ca 100 föreningar att anta detta till-
skott. 
Vi har haft positiva resultat i elitverksamheten även om många tävlingar och 
mästerskap har blivit inställda. 
Armand Duplantis förädlades med den fina utmärkelsen Svenska bragdguldet 
2020. 
  

 Verksamhetsberättelsen förklarades föredragen. 
 
 b) Årsredovisning  

Karin Lundgren, Förbundsstyrelsen, föredrog resultat- och balansräkningen för 
2020. 
 
Årsredovisningen förklarades föredragen. 
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 c) Revisionsberättelse 

Revisor Stefan Norell från Grant Thornton läste upp revisionsberättelsen. 
 

 Revisorernas berättelse förklarades föredragen. 
 

d) Lekmannarevisorerna berättelse 
Leif Göran Mosell läste upp lekmannarevisorernas berättelse. 

  
 Förbundsårsmötet beslutade 

att  med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna; 
att  med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna och därmed 

fastställa balans- och resultaträkningarna; och 
att  med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna; samt 
att  med godkännande lägga lekmannarevisorernas berättelse till handlingarna. 

 
 

§ 6 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning 
 Ordet lämnades fritt. 
 

Förbundsårsmötet beslutade 
att  i enlighet med revisorernas förslag bevilja förbundsstyrelsens ledamöter 

och GS ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 
 

 

§ 7 Information om; 
Verksamhetsplan 2021-2022 
GS Stefan Olsson informerade mötet om att styrelsen valt att inte presentera 
en verksamhetsplan för 2021-2022 då vi vid Förbundsårsmötet fastställer Friid-
rottens Strategi 2025 som kommer börja gälla direkt. Vi har ett stort arbete 
framför oss i detta utvecklingsarbete. Andra viktiga aktiviteter som nämndes 
var; 
-1 januari 2022 kommer vi starta upp den nya regionala organisationen som 
beslutades på förbundsårsmötet 2020. 23 distrikt ska bli 9. Det krävs mycket 
arbete under året för att detta ska stå klart vid årsskiftet 
-Implementering av parafriidrott och OCR fortlöper enl tidigare förbundsårsmö-
tesbeslut. 
-Finnkampen 2021 går av stapeln på Stockholms Stadion. Under vilka förutsätt-
ningar vet vi fortfarande inte. 
  

§ 8 Information 2021 års budget och prognos/inriktning för 2022-2023 
års budget  
Karin Lundgren, Förbundsstyrelsen, informerade. 
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§ 9 Behandling av verksamhetsinriktning för den kommande perioden, 
förbundsstyrelsens förslag och inkomna motioner 

 
9.1.  Styrelseförslag nr 1 - Verksamhetsinriktning 2021-2025, benämnd Friidrottens 

Strategi 2025. 
 Bo Sjölander, Förbundsstyrelsen, redogjorde för Friidrottens Strategi 2025 (sid 

14 i årsmöteshandlingarna) 
 
 Förbundsstyrelsen föreslog (sid 12 i årsmöteshandlingarna) 

att den officiella benämningen för Verksamhetsinriktningen 2021-2025 skall 
vara ”Friidrottens strategi 2025” och ska officiellt börja gälla från 1 april 2021. 
att det finns ett övergripande mål och det skall vara kopplat till LOK-stöd (del-
tagartillfällen) i åldrarna 7-25 år.  
att det målet är en ökning av LOK-stöd (deltagartillfällen) i åldrarna 7-25 år på 
12% totalt till 2025, rensat från F&S verksamhet samt med 2019 som jämförel-
seår.  
att ge FS mandat att till hösten återkomma gällande fler och detaljerade mål 
inom olika delar av verksamheten.  
att ge FS mandat att vid styrelsemötet i april 2021 tillsätta en arbetsgrupp som 
till hösten skall återkomma gällande styrning, rapportering och uppföljning. 
att ge förbundsårsmötet en möjlighet att genom option att förlänga ”Friidrot-
tens Strategi 2025” till 2027. 
 

 Förbundsstyrelsen yrkade bifall för förslaget. 
 
 Förbundsårsmötet beslutade 

att bifalla styrelsens förslag till verksamhetsinriktning 2021-2025 (”Friidrottens 
strategi 2025”). 
 

9.2.  Styrelseförslag nr 2 – Regional organisation, revidering av SFIF stadgar och 
SDF stadgemall 
Styrelseförslag nr 2 föredrogs av Toralf Nilsson och Karin Lundgren  
 
Förbundsstyrelsen (FS) föreslår (sid 27 i årsmöteshandlingarna) att för-
bundsårsmötet beslutar  
att anta nya stadgar för Svenska Friidrottsförbundet (enligt bilaga 1) och ny 
stadgemall för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska Friidrottsförbundet 
(enligt bilaga 4) att gälla från och med den 1 januari 2022 – med ändring av 
namn på vissa specialdistriktsförbund i 3 kap 2§ och 6 kap 2§ enligt följande:  
1. Övre Norrlands Friidrottsförbund ändras till Norra Norrlands Friidrottsför-
bund, Nedre Norrlands Friidrottsförbund ändras till Södra Norrlands Friidrotts-
förbund och Bergslagens och Mälardalens Friidrottsförbund ändras till Södra 
Svealands Friidrottsförbund.  
att även anta nya stadgar för Svenska Friidrottsförbundet enligt förslag i bilaga 
3 vilka föreslås träda i kraft från 27 mars 2021. 

 
 Förbundsstyrelsen yrkade bifall till förslaget. 
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 Ordet lämnades fritt. 
 
 Markus Andersson, Smålands Friidrottsförbund yrkade på ny lydelse i den före-

slagna SDF-stadgemallen Kap 2 SDF-ÅRSMÖTET 6 § Ärenden vid SDF-årsmötet 
17. Val av ordförande (på ett år) och halva antalet övriga ledamöter (på två år) i 
valberedningen. 
Förslag på ny lydelse: 17. Val av ordförande och övriga ledamöter (på ett år) i 
valberedningen.  
 

 Jahja Zeqiraj, Göteborgs Friidrottsförbund yrkade bifall på Markus Anderssons 
yrkande. 
 

 Roger Karlsson, Södermanlands Friidrottsförbund yrkade avslag på hela styrel-
sens förslag. 

 
 Bengt Hansson, Skånes Friidrottsförbund framförde att styrelsen bör göra en 

redaktionell ändring i Kap 19. 
Styrelsens ändringsyrkande: "WA:s och EA:s styrelse" Motyrkande: "WA:s eller 
EA:s styrelse". 
Toralf Nilsson höll med om att den redaktionella ändringen bör göras. 

  
 Mötesordförande frågade först mötet om de röstar bifall för styrelsens förslag 

eller avslag för styrelsens förslag enl Roger Karlssons yrkande. 
Röstning via Easymeet genomfördes med resultatet; 

 Bifall styrelsens förslag - 105 
Avslag styrelsens förslag – 10 
 
Förbundsårsmötet beslutade 
att bifalla styrelsens förslag till revidering av SFIF:s stadgar samt, med undantag 
för Markus Anderssons yrkande, fastställa SDF stadgemallen. 
 (Den redaktionella ändringen i Kap 19 noterades till protokollet). 

  
Mötesordförande konstaterade att mötet nu ska rösta om bifall till styrelsens 
förslag alternativt Markus Anderssons yrkande om ändring av styrelsens förslag 
avseende förslaget till SDF stadgemall. 
Röstning via Easymeet genomfördes med resultatet (enkel majoritet för beslut 
om stadgemall); 
Bifall styrelsens förslag - 49 
Bifall Markus Anderssons yrkande om ändring - 65 
 

 Förbundsårsmötet beslutade  
att  bifalla Markus Anderssons yrkande innebärande justering av SDF stadge-

mallen på sätt att valberedningsledamöter väljs för ett år. 
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9.3.  Styrelseförslag 3: Parafriidrott, SM-status och tävlingsregler  
 Förbundsstyrelsens förslag nr 3 föredrogs av Berndt Andersson.     
 
 Förbundsstyrelsen föreslog (sid 82 i årsmöteshandlingarna) 

att Förbundsårsmötet (FÅM) delegerar till FS att implementera nationellt regel-
verk för parafriidrotten som börjar gälla vid övertagandet 2022-01-01. 

 
 Förbundsårsmötet beslutade  

att bifalla styrelsens förslag 
   
9.4.  Styrelseförslag 4: Bordlagt från FÅM 2020-10-04 Lekmannarevisor, uppdrags-

beskrivning 
Förbundsstyrelsens förslag nr 4 föredrogs av Anders Svanholm 
 

 Förbundsstyrelsen föreslog (sid 84 i årsmöteshandlingarna) 
att Lekmannarevisorns uppdragsbeskrivning formuleras enligt nedan;  
 
Lekmannarevisorns uppdrag 
Uppdraget som lekmannarevisor liknar i allt väsentligt det uppdrag som yrkes-
revisorn har med den skillnaden att yrkesrevisorn fokuserar på granskning av 
räkenskaperna medan lekmannarevisorn fokuserar på om verksamheten över-
ensstämmer med målen.  
Lekmannarevisorn ska genomföra uppdraget enligt god sed för detta slag av 
granskning.  
Lekmannarevisorn har rätt att begära upplysningar och hjälp av Förbundsstyrel-
sen och förbundets operativa ledning.  
Lekmannarevisorn omfattas av tystnadsplikt och får inte lämna upplysningar 
om sådant som kan skada SFIF.  
Lekmannarevisorerna ska efter verkställd granskning, senast den 15 februari 
varje år till Förbundsstyrelsen överlämna en granskningsrapport. 
 
Granskning/arbetssätt  
Lekmannarevisorn ska följa och granska Förbundsstyrelsens verksamhet, bland 
annat genom att ta del av protokoll, rapporter, promemorior och verksamhets-
berättelser.  
Lekmannarevisorn ska granska om verksamheten utifrån gällande stadgar och 
stämmobeslut sköts på ett rationellt sätt. Som underlag för granskningen ska 
lekmannarevisorn ta hjälp av tillgängliga dokument som protokoll och planer.  
Lekmannarevisorn ska uttala sig om den interna kontrollen inom SFIF gällande 
arbetsordningar är tillräcklig. Det innebär att lekmannarevisorn ska granska om 
Förbundsstyrelsen följer de av stämman fattade besluten om verksamhetens 
omfattning och inriktning samt om gällande arbetsordning för Förbundsstyrel-
sen och antagna policydokument följs för att ge stämman ett bra underlag för 
sin bedömning.  

 
Dokumentation 
Resultatet av granskningen kommuniceras skriftligt i PM till Förbundsstyrelsen 
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när så upplevs påkallat.  
Uppdraget ska utmynna i en granskningsrapport som senast den 15 februari 
varje år ska överlämnas till Förbundsstyrelsen .  
Granskningen ska ske kontinuerligt och fortlöpande dokumenteras.  
Granskningsrapporten ska behandlas vid Förbundsårsmötet. 

 
 Samverkan med yrkesrevisor 

Lekmannarevisorn ska kommunicera och samverka med yrkesrevisorn samt 
planera och stämma av det årliga revisionsarbetet innan det startar och avslu-
tas. Revisorns och lekmannarevisorns uppdrag överlappar delvis varandra, vil-
ket ställer krav på samverkan för att göra en ansvarsfördelning och bestämma 
vem som gör vad. 

 
 Förslaget påverkas av beslut som togs vid Förbundsårsmötet 4 oktober 2020 

Vid Förbundsårsmötet 4 oktober 2020 beslutades om att i fortsättningen skall 
finnas två Lekmannarevisorer. Som en konsekvens av det beslutet föreslås 
att ”Lekmannarevisor” ändras till ”Lekmannarevisorer” på samtliga ställen i 
förslaget ovan. 

 
 Förbundsmötet beslutade  

att godkänna styrelsens förslag. 
 
9.5.  Styrelseförslag 5: Bordlagt från FÅM 2020-10-04  Ändring av startkommando 
 Förbundsstyrelsens förslag nr 5 föredrogs av Karin Grute Movin. 
 
 Förbundsstyrelsen föreslog (sid 86 i årsmöteshandlingarna) 
 att använda ordet ”färdiga” ersätts med ordet ”sätt” som startkommando i 

sprint och häck.  
att startkommandot ”sätt” används vid alla nationella tävlingar från och med 
utomhussäsongen 2020. 

 
 Förslaget bordlades vid Förbundsårsmötet 4 oktober 2020  

Som en konsekvens av att förslaget bordlades vid Förbundsårsmötet 2020 före-
slås att ”från och med utomhussäsongen 2020” ändras till ”från och med utom-
hussäsongen 2021”. 

 
 Jenny Ekström, Södermanlands Friidrottsförbund yrkade avslag på styrelsens 
förslag. 
 
Mötesordförande frågade mötet om de röstar bifall för styrelsens förslag eller 
avslag för styrelsens förslag enl Jenny Ekströms yrkande. 
Röstning via Easymeet genomfördes med resultatet; 
 Bifall styrelsens förslag - 87 
Avslag styrelsens förslag – 25 
 
 Förbundsårsmötet beslutade 
att bifalla styrelsens förslag. 
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9.6.  Styrelseförslag 6: Bordlagt FÅM 2020-10-04  SM-status 24-timmars löpning 

Förbundsstyrelsens förslag nr 6 föredrogs av Karin Grute Movin.              
 
 Förbundsstyrelsen föreslog (sid 87 i årsmötesförhandlingarna) 

att grenen 24-timmarslöpning får SM-status från och med år 2021  
att SM i 24-timmarslöpning också innehåller VSM-klasser 
 
Förbundsårsmötet beslutade  
att bifalla styrelsens förslag. 

 
9.7.  Styrelseförslag 7: Bordlagt FÅM 2020-10-04  SM-status Traillöpning 

Förbundsstyrelsens förslag nr 7 föredrogs av Karin Grute Movin. 
 

 Förbundsstyrelsen föreslog (sid 88 i årsmöteshandlingarna) 
 att grenen traillöpning får SM-status från och med år 2021  

att SM i traillöpning genomförs på två distanser, där den ena tillhör kategori S 
(se nedan) och den andra är en ultradistans  
att SM i traillöpning också innehåller VSM-klasser 

 
 Förslaget bordlades vid Förbundsårsmötet oktober 2020 

Som en konsekvens av det beslutet bordlades vid Förbundsårsmötet 2020 före-
slås 
att ”får SM-status från och med år 2021” ändras till ”SM i traillöpning genom-
förs på två distanser och att SM i ultradistans introduceras 2021 och SM i ka-
tegori S introduceras 2022”. 
 

 Förbundsårsmötet beslutade 
 att bifalla styrelsens förslag. 
 
9.8.  Styrelseförslag 8: Bordlades vid FÅM 2020-10-04 SM-status 100 km för vetera-

ner 
Förbundsstyrelsens förslag nr 8 föredrogs av Karin Grute Movin. 

 
 Förbundsstyrelsen föreslog (sid 90 i årsmöteshandlingarna) 

att införa VSM på 100 km, med start sommaren 2020 
  
 Förslaget bordlades vid Förbundsårsmötet 4 oktober 2020  

Som en konsekvens av beslutet bordlades vid Förbundsårsmötet 2020 föreslås 
att ”med start sommaren 2020” ändras till ”med start sommaren 2021”.  
att Förbundsstyrelsens utlåtande ”skulle kunna ske redan från och med 2020” 
ändras till ”skulle kunna ske redan från och med 2021”. 

  
 Förbundsårsmötet beslutade 

att bifalla styrelsens förslag. 
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9.9.  Styrelseförslag 9: WA:s nya skoregler, nationella undantag 
Förbundsstyrelsens förslag nr 9 föredrogs av Karin Grute Movin. 

 
 Förbundsstyrelsen föreslog (sid 91 i årsmöteshandlingarna) 
 att årsmötet delegerar till FS att fatta beslut om hur World Athletics ”Technical 

Rule 5” ska tillämpas vid svenska friidrottstävlingar under tiden fram till nästa 
förbundsårsmöte i mars 2022. 

 
  Förbundsårsmötet beslutar  

att bifalla styrelsens förslag. 
  
9.10.  Styrelseförslag 10:  Bordlagt FÅM 2020-10-04 Delegering avseende ändring av 

tävlingsregler 
Förbundsstyrelsens förslag nr 10 föredrogs av Karin Grute Movin (se sid 92 i 
årsmöteshandlingarna). 
 
Förslaget bordlades vid Förbundsårsmötet 4 oktober 2020  
Förbundsstyrelsen föreslog  
att förslaget dras tillbaka och att FS ges möjlighet att återkomma med nytt för-
slag tidigast till Förbundsårsmötet 2022. 
 
Förbundsmötet beslutade 
att  bifalla styrelsens förslag. 
 

9.11.  Styrelseförslag 11: Bordlagd FÅM 2020-10-04 Förbundsmöte resp Friidrottsfo-
rum genomförs vartannat år 
Förbundsstyrelsens förslag nr 11 föredrogs av Johan Storåkers (se sid 95 i års-
möteshandlingarna). 
 
Förslaget bordlades vid Förbundsårsmötet 4 oktober 2020  
Förbundsstyrelsen föreslog att förslaget dras tillbaka och FS ges möjlighet att 
återkomma med nytt förslag tidigast till Förbundsårsmötet 2022. 
 
Förbundsårsmötet beslutade 
att bifalla styrelsens förslag 
 
 

9.12   Motion 1: Bordlagt FÅM 2020-10-04 Regeländring gällande liggande/start-
block för aktiva 9 år och uppåt. 
Styrelsens förslag angående motion 1 föredrogs av Karin Grute Movin. 
 
Motionärens förslag: (se sid 99 i årsmöteshandlingarna) 
att Obligatorisk liggande start med eller ev. utan startblock från 9 år och uppåt 
(undantaget veteraner)  
Yrkande 1a  Tävlande äldre än 8 år (dock inte veteraner) ska använda start-
block vid start på sträckor upp t.o.m. 400 m.  
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Yrkande 1b Tävlande äldre än 11 år (dock inte veteraner) ska använda start-
block vid start på sträckor upp t.o.m. 400 m. Dokumentet ”Friidrottens täv-
lingar för barn” uppdateras till att säga att sprint och häcklöpningar ska göras 
med startblock och s.k. liggande start alternativt enbart s.k. liggande start. 
 
Karin Grute Movin yrkade avslag till motionen. 
 
Jenny Ekström, Södermanlands Friidrottsförbund yrkade bifall till motionen. 
Claes-Göran Borg, Västergötlands Friidrottsförbund yrkade bifall till styrelsens 
förslag. 
 
Mötesordförande konstaterade att förbundsårsmötet ska rösta om avslag al-
ternativt bifall till motionen. 
 
Röstning via Easymeet genomfördes med resultatet; 
Avslag - 90 
Bifall – 15 
 
Förbundsårsmötet beslutade 
att avslå motionen. 
 

9.13  Motion 2 : Bordlagd FÅM 2020-10-04 Tillägg av gren P/F13 mångkamp inom-
hus 
Styrelsens förslag angående motion 2 föredrogs av Karin Grute Movin. 
 
Motionärens förslag: (se sid 101 i årsmöteshandlingarna) 
att 4-kampen inomhus för åldersgruppen 13 år kompletteras med en femte 
gren, 600 meter. 
 
Karin Grute Movin yrkade avslag till motionen. 
 
Förbundsårsmötet beslutar 
att avslå motionen. 
 
 

9.14  Motion 3: Bordlagt FÅM 2020-10-04 Dopingkontroll för mästerskapsrekord 
Styrelsens förslag angående motion 3 föredrogs av Berndt Andersson. 
 
Motionärens förslag: (se sid 103 i årsmöteshandlingarna) 
att Dopingkontroll ska genomföras på alla som sätter mästerskapsrekord  
att Mästerskapsrekord ska ha samma ratificeringsprocess som svenska rekord 
 
Berndt Andersson yrkade bifall av motionen med tillägget; 
att förslaget i motionen införs för seniorer med omedelbar verkan 
att förbundsstyrelsen får i uppdrag att till förbundsårsmötet 2022 återkomma 
med en analys och tillhörande förslag om vilka seniorgrenar som ska innefattas 
i den aktuella hanteringen av dopingkontroller.   
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Förbundsårsmötet beslutade 
att bifalla motionen med förbundsstyrelsens tillägg. 
 

9.15  Motion 4: Bordlagd FÅM 2020-10-04 Förbundstidtagningsledare 
Styrelsens förslag angående motion 4 föredrogs av Karin Grute Movin. 
 
Motionärens förslag: (se sid 105 i årsmöteshandlingarna) 
Yrkande 1;  
att Svenska Friidrottsförbundet ska utse en Förbundstidtagningsledare (Eltids-
ledare) till samma arrangemang som det utses Förbundsstarters och startle-
dare.  
Yrkande 2;  
att Förbundstidtagningskursen förändras till att vara en kurs för Förbundstid-
tagningsledare (Eltidsledare) istället för Förbundstidtagare. 
 
Förbundsstyrelsen föreslog:  
att Förbundsårsmötet beslutar att avslå motionärens yrkande 1 eftersom den 
förutsätter en struktur där det redan finns utbildade Förbundstidtagningsle-
dare.  
att Förbundsårsmötet beslutar att bifalla förslag till yrkande 2 eftersom det 
verkar finnas ett behov att utveckla nuvarande kurs för eltidtagare. 
 
Karin Grute Movin yrkade att förbundsårsmötet ska anse motionen besvarad 
genom FS utlåtande. 
 
Förbundsårsmötet beslutade 
att motionen ansågs besvarad genom FS utlåtande. 
 

9.16.  Motion 5 : Bordlagd FÅM 2020-10-04  Öka särskiljningsgraden av svenska 
landslagets tävlingsdräkter 
Styrelsens förslag angående motion 5 föredrogs av Berndt Andersson. 
 
Motionärens förslag: (se sid 107 i årsmöteshandlingarna) 
att Årsmötet uppmanar Förbundsstyrelsen verka för att vi tydligt kan särskilja 
våra aktiva i svenska landslagsdräkter 
 
Berndt Andersson yrkade avslag till motionen. 
 
Förbundsårsmötet beslutade 
att avslå motionen. 
 

9.17  Motion 6: Organisering av Svenska Friidrottsförbundet i ”arena” och kondit-
ion” 
Styrelsens förslag angående motion 6 föredrogs av Ulrika Pizzeghello. 
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Motionärens förslag: (se sid 109 i årsmöteshandlingarna) 
att SFIF organiseras i två delar: Arena och kondition 
 
Ulrika Pizzeghello yrkade avslag till motionen. 
 
Förbundsårsmötet beslutade 
att avslå motionen. 
 

9.18   Motion 7: Ökad öppenhet kring förbundsstyrelsens arbete 
Styrelsens förslag angående motion 7 föredrogs av Anders Svanholm. 
Motionärens förslag: (se sid 111 i årsmöteshandlingarna) 
att förbundsstyrelsens dagordningar publiceras på friidrott.se  
att skriftliga sammandrag inklusive beslut från förbundsstyrelsens sammanträ-
den publiceras på friidrott.se 
 
Anders Svanholm yrkade bifall till motionen. 
 
Förbundsårsmötet beslutade  
att bifalla motionen. 
 

9.19  Motion 8: Internationella företrädares plats i förbundsstyrelsen 
Styrelsens förslag angående motion 8 föredrogs av Johan Storåkers. 
 
Motionärens förslag: (se sid 113 i årsmöteshandlingarna) 
att ta bort styckena avseende Internationella företrädares plats i förbundssty-
relsen i Svenska Friidrottsförbundets stadgar, i 4 Kap 26 §* och 3 Kap 18 §  
att uppdra åt förbundsstyrelsen att aktivt arbeta för att de aktuella skrivning-
arna i stadgarna för WA och EAA tas bort. 
 
Johan Storåkers, FS yrkade avslag till motionen. 
 
Leif Thunman, Ångermanlands Friidrottsförbund, Jan Holmsten, Medelpads Fri-
idrottsförbund, Siv Tjärner, Norrbottens Friidrottsförbund, Johan Engberg, 
Värmlands Friidrottsförbund yrkade bifall till motionen. 
 
Staffan Movin, Stockholms Friidrottsförbund yrkade avslag till motionen. 
 
Toralf Nilsson förtydligar att Svenska Friidrottsförbundet inte kan ta bort lydel-
sen i sina stadgar då vi lyder under våra europeiska och internationella för-
bund. 
 
Mötesordförande föreslog att vi delar upp de två attsatserna och röstar om 
dessa var för sig. 
 
Första attsatsen ang stadgeändring. 
Röstning via Easymeet genomfördes med resultatet; 
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Avslag - 75 
Bifall - 34 
 
Förbundsårsmötet beslutade 
att avslå första attsatsen i motionen (dvs. stadgeändringen). 
 
Andra attsatsen ang att uppdra åt styrelsen att aktivt arbeta för att de aktuella 
skrivningarna i stadgarna för WA och EAA tas bort. 
Röstning via Easymeet genomfördes med resultatet; 
Avslag - 38 
Bifall - 70 
   
Förbundsårsmötet beslutade  
att bifalla andra attsatsen. 
 

9.20   Motion 9: Vänd hopp- och kastordning vid samtliga SM tävlingar 
Styrelsens förslag angående motion 9 föredrogs av Karin Grute Movin. 
 
Motionärens förslag: (se sid 116 i årsmöteshandlingarna) 
att hopp och kast ordningen konsekvent vänds efter tre omgångar så att den 
som leder efter tre omgångar hoppar eller kastar sist de följande omgångarna 
och att detta ska gälla på samtliga individuella SM tävlingar. 
 
Karin Grute Movin, Färbundsstyrelsen yrkade bifall till motionen. 
 
Förbundsårsmötet beslutade  
att bifalla motionen. 
 
 

9.21   Motion 10: Översyn av regelverket gällande tävlingstillstånd 
Styrelsens förslag angående motion 10 föredrogs av Karin Grute Movin. 
 
Motionärens förslag: (se sid 118 i årsmöteshandlingarna) 
att förbundet ser över regelverket för aktiva som inte är svenska medborgare 
att få tävlingstillstånd för svensk förening. att regelverket bör förenklas. 
 
Karin Grute Movin yrkade att förbundsårsmötet ska anse motionen besvarad 
 
Per Jutterström, Medelpad vill ge styrelsen ett medskick i att det vore bra om 
det togs fram ett samlat infoblad gällande tävlingstillstånd på olika språk. Detta 
då det är många som vill söka tävlingstillstånd men som inte kan svenska. 
Karin Grute Movin håller enigt med. 
 
Förbundsårsmötet beslutade  
att motion 10 ansågs besvarad genom Förbundsstyrelsens utlåtande. 
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§ 10 Fastställande av medlemsavgift till förbundet 
 Stefan Olsson, GS, föredrog styrelsens förslag till medlemsavgifter för 2022. 
 

FS förslag: Förbundsstyrelsen föreslog medlemsavgifter enl förslaget i årsmö-
teshandlingarna sid 121. 

 
Förbundsårsmötet beslutade 
att fastställa medlemsavgifter för 2022 i enlighet med förslaget, (se sid. 121 i 
årsmöteshandlingarna). 

 
§ 11 a) Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett 

år 
 Anders Havdelin, valberedningen föreslog Johan Storåkers. 

 
David Fridell, Stockholms Friidrottsförbund, Siv Tjärner, Norrbottens Friidrotts-
förbund, Johnny Lingstam, Hallands Friidrottsförbund, Lillemor Rönnbrandt, 
Bohuslän Dals Friidrottsförbund, Mikael Wirstedt, Skånes Friidrottsförbund, Wi-
veka Ögren, Västerbottens Friidrottsförbund, Jahja Zeqiraj, Göteborgs Friid-
rottsförbund, Primrose Ulegård, Västmanlands Friidrottsförbund, Ivar Söder-
lind, Västerbottens Friidrottsförbund yrkade bifall på valberedningens förslag. 
 
Förbundsårsmötet beslutade 
att välja Johan Storåkers (omval) till förbundsordförande, tillika styrelsens ord-
förande på ett år.  

 
 b) val av fyra ledamöter för en tid av två år 

 Anders Havdelin, valberedningen föreslog Anders Svanholm (omval), Berndt 
Andersson (omval), Frida Näsman Fagerström (nyval) och Caroline Gedin (ny-
val) 

  
 Per Jutterström, Medelpads Friidrottsförbund nominerade Ulrika Pizzeghello. 
 Christina Liffner, Västmanlands Friidrottsförbund, Peter Håkansson,  Östergöt-

lands Friidrottsförbund, Elizabeth Franklin Nordin, Smålands Friidrottsförbund, 
Bo Nilsson, Blekinge Friidrottsförbund, Filip Rengander, Gästriklands Friidrotts-
förbund, yrkade bifall på nomineringen av Ulrika Pizzeghello. 
 
Michael Petersson, Ungdomsrådet använde sin yttranderätt genom att plädera 
för Ulrika Pizzeghello. 
 
Ivar Söderlind, Västerbottens Friidrottsförbund yrkade bifall på nomineringen 
av Anders Svanholm. 
 
David Fridell, Stockholms Friidrottsförbund, Lillemor Rönnbrandt, Bohuslän 
Dals Friidrottsförbund, Siv Tjärner, Norrbottens Friidrottsförbund yrkade bifall  
på valberedningens förslag. 
 
Nomineringen avslutas. 
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Eftersom två av ledamöterna ska vara män frågar mötesordförande om mötet 
kan välja Anders Svanholm och Berndt Andersson.   
 
Förbundsårsmötet beslutade 
att välja Anders Svanholm (omval), Berndt Andersson (omval) till ledamöter i 
förbundsstyrelsen för en tid av två år. 
 
 
Mötesordförande konstaterar att vi har tre kvinnliga nomineringar på två plat-
ser så mötet går till röstning.  
Varje röstberättigad får rösta på högst två personer. 
Röstning genomfördes genom Easymeet med resultatet; 
Caroline Gedin - 60  
Ulrika Pizzeghello – 58 
Ulrika Näsman Fagerström - 56 

 
 Förbundsårsmötet beslutade 

att välja Caroline Gedin (nyval) och Ulrika Pizzeghello (omval) till ledamöter i 
förbundsstyrelsen för en tid av två år. 
 
c) Fyllnadsval av två ledamöter på ett år 
Anders Havdelin, valberedningen föreslog Karin Lundgren (omval) och Ulrika 
Granfors Wellemets (nyval). 
 
Siv Tjärner, Norrbottens Friidrottsförbund nominerade Frida Näsman Fager-
ström. 
Mats Åkerlind, Gästriklands Friidrottsförbund, Per Jutterström Medelpads Friid-
rottsförbund, Lillemor Rönnbrandt, Bohuslän Dals Friidrottsförbund, Claes Gö-
ran Borg, Västergötlands Friidrottsförbund, Johnny Lingstam, Hallands Friid-
rottsförbund yrkade bifall på nomineringen av Frida Näsman Fagerström. 
 
Siv Tjärner, Norrbottens Friidrottsförbund yrkade bifall på nomineringen av Ka-
rin Lundgren. 
 
Nomineringen avslutas. 
 
Mötesordförande konstaterade att vi har tre kvinnliga nomineringar till två 
platser så mötet går till röstning. 
Varje röstberättigad får rösta på högst två personer. 
 
Röstning genomfördes genom Easymeet med resultatet; 
Karin Lundgren – 94 
Frida Näsman Fagerström – 62 
Ulrika Granfors Wellemets - 50 
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Förbundsårsmötet beslutade 
att välja Karin Lundgren (fyllnadsval) och Frida Näsman Fagerström (fyllnadsval) 
till ledamöter i förbundsstyrelsen för en tid av ett år. 

 
 d) Val av revisor eller ett revisionsbolag, med uppgift att granska verksamhet, 

räkenskaper och förvaltning inom SFIF inom en tid av ett år 
 Anders Havdelin, valberedningen föreslog revisionsbolaget Grant Thornton 

med auktoriserad revisor Stefan Norell som huvudansvarig.  
 

Förbundsårsmötet beslutade 
 att utse revisionsbolaget Grant Thornton med auktoriserad revisor Stefan No-

rell som huvudansvarig, för en tid av ett år. 
 
 e) Val av två lekmannarevisorer med personliga suppl för en tid av ett år 
 Anders Havdelin, valberedningen föreslog Leif-Göran Mosell och Pia Bosdotter 

Olson till lekmannarevisorer samt Johnny Lingstam och Lou Cederwall som sup-
pleanter. 
 
Förbundsårsmötet beslutade 

 att välja Leif-Göran Mosell och Pia Bosdotter Olson som lekmannarevisorer 
samt Johnny Lingstam och Lou Cederwall som suppleanter för en tid av ett år. 
 

 f) Val av ordförande i valberedningen för en tid av ett år 
 Mikael Wirstedt, Skånes Friidrottsförbund nominerade Anders Havdelin till ord-

förande i valberedningen. 
 
Lillemor Rönnbrandt, Bohuslän Dals Friidrottsförbund, Ivar Söderlind, Väster-
bottens Friidrottsförbund, Johnny Lingstam, Hallands Friidrottsförbund yrkade 
bifall på nomineringen av Anders Havdelin. 

  
 Förbundsårsmötet beslutade 
 att välja Anders Havdelin till ordförande i valberedningen för en tid av ett år. 
 

g) Val av fyra ledamöter (2 kvinnor, 2 män) i valberedningen för en tid av ett 
år. 
Mikael Wirstedt, Skånes Friidrottsförbund, nominerade följande personer till 
valberedningen för en tid av ett år: 

 Gunilla Löthagen Sjöstrand, omval 
Helene Bourdin, Södermanland, omval 

 Anders Thorén, Värmland, omval 
Tomas Strandberg, Skåne, omval 

 
 Siv Tjärner, Norrbottens Friidrottsförbund, Lillemor Rönnbrandt, Bohuslän Dals 

Friidrottsförbund, Johnny Lingstam, Hallands Friidrottsförbund, Wiveka Ögren, 
Västerbottens Friidrottsförbund yrkade alla bifall på Mikael Wirstedts nomine-
ring. 

 Nomineringen avslutades. 
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Förbundsårsmötet beslutade 
att välja Anders Thorén, Tomas Strandberg, Gunilla Löthagen Sjöstrand och He-
lene Bourdin till valberedningen på en tid av ett år. 

§ 18 Beslut om officiellt kungörelseorgan för förbundet 
Stefan Olsson, GS, föredrog ärendet och föreslog att förbundets hemsida 
www.friidrott.se ska vara dess officiella kungörelseorgan fram till nästa för-
bundsårsmöte. 
Han informerade även att lansering av ny hemsida kommer ske under april må-
nad och att det kommer vara samma webbadress till denna. 

Förbundsårsmötet beslutade 
att bifalla förslaget. 

§ 19 Förbundsmötets avslutande 
Avtackningar 
Förbundsordföranden Johan Storåkers avtackade följande personer: 
Avgående ledamöter i styrelsen Maja Englund samt Ellinor Stuhrmann. 
Mötesordförande Christer Pallin och mötessekreterare Anna Jonsson. 

Johan Storåkers tackade därefter alla deltagare för visat intresse och fina dis-
kussioner, och inte minst för allas demokratiska engagemang i vardagen samt 
riktade ett stort tack till personalen och förtroendevalda som möjliggjort detta 
digitala årsmöte. Härefter förklarade han förbundsårsmötet 2021 avslutat. 

Vid protokollet: 

Anna Jonsson 
Mötessekreterare 

Christer Pallin Siv Tjärner Mats Svensson 
Mötesordförande Justerare Justerare 
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STADGAR FÖR SVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDET 
FASTSTÄLLDA VID FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2021-03-27 
 
 
Kap 1 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER Sid 
 1 § Ändamål 2 
 2 § Sammansättning 2 
 3 § Tillhörighet 2 
 4 § Beslutande organ 2 
 5 § Distriktsorgan 2 
 6 § Medlemskap 2 
 7 § Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår 2 
 8 § Skiljeklausul 2 
 9 § Stadgeändring 3 
 10 § Upplösning av SFIF 3 
 
Kap 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 1 § Beslut och omröstning 3 
 2 § Hedersledamot, adjungering av styrelseledamot m m 3 
 3 § Arbetstagares valbarhet 3 
 4 § Legitimationskort för fritt tillträde till tävling 4 
 5 § Tävlingsregler 4 
 6 § Sammansättning av styrelse m m 4 
 
Kap 3 FÖRBUNDSÅRSMÖTE 
 1 § Sammansättning 4 
 2 § Fördelning av röster 4 
 3 § Beslutsmässighet samt yttrande- och förslagsrätt 5 
 4 § Tidpunkt och kallelse till förbundsårsmöte 6 
 5 § Motioner att behandlas vid förbundsårsmötet 6 
 6 § Ärenden vid förbundsårsmöte 6 
 7 § Extra förbundsårsmöte 7 
 8 § Valberedningen 8 
 
Kap 4 FÖRBUNDSSTYRELSEN 
 1 § Sammansättning samt kallelse och beslutsmässighet 8 
 2 § Förbundsstyrelsens åliggande 9 
 3 § Prövningsrätt och bestraffning 9 
 4 § Utseende av ombud till RF-stämma, SISU-stämma samt SOK:s årsmöte 7 
 
 
Kap 5 REVISORER OCH REVISION 
 1 § Revisorer och revision 10 
 
Kap 6 SPECIALIDROTTSDISTRIKTSFÖRBUNDEN (SDF) 
 1 § Distrikt 10 
 2 § SDF:s namn och gränser 10 
 3 § SDF:s stadgar 10 
 4 § Revisorer och revision 11 
 
Kap 7 FÖRENINGARNA 
 1 § Medlemskap i SFIF 11 
 2 § Medlemskapets upphörande 11 
 3 § Distriktstillhörighet 12 
 4 § Förenings rösträtt 12 
 5 § Förenings åliggande 12 
 6 § Medlemskap i förening 12 
 7 § Medlems rättigheter och skyldigheter 13 
 8 § Medlems deltagande i den idrottsliga verksamheten 13 
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STADGAR FÖR SVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDET 
Fastställda vid förbundsårsmöte 2021-03-27 
 
 
1 Kap GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER 
 
1 § Ändamål 

Svenska Friidrottsförbundet (SFIF), i dessa stadgar benämnt SFIF, har till uppgift att främja, utveckla och 
administrera friidrotten i Sverige på sådant sätt att den står i överensstämmelse med idrottens verksamhetsidé, vision 
och värdegrund enligt 1 Kap Riksidrottsförbundets (RF) stadgar samt att företräda denna idrott i utlandet. SFIF 
bedriver sin verksamhet under namnet Svensk Friidrott. 

SFIF ska bedriva verksamheten med utgångspunkt i sin verksamhetsidé, vision och värdegrund. 
 
SFIF, dess specialidrottsdistriktsförbund (SDF) och dess föreningar ska aktivt verka för en dopingfri idrott. 
 
2 § Sammansättning 
 
SFIF består av de ideella föreningar som har upptagits i SFIF som medlemmar. 
 
3 § Tillhörighet 
 
SFIF är medlem i Riksidrottsförbundet (RF), i SISU Idrottsutbildarna samt Sveriges Olympiska Kommitté.  
 
SFIF ska i tillämpliga delar följa dessa organisationers stadgar och bestämmelser. 
 
SFIF är anslutet till World Athletics (WA) och genom WA till European Athletic Association (EAA). SFIF 
erkänner, accepterar, tillämpar, observerar och fogar sig efter WA:s och EAA:s stadgar, regler och föreskrifter, såväl 
nuvarande som inkluderat framtida ändringar. Detta gäller särskilt antidopingregler, handläggning av tvister och 
relationen med de aktivas representanter. 
 
4 § Beslutande organ 
 
SFIF:s beslutande organ är förbundsårsmötet, extra förbundsårsmöte och förbundsstyrelsen. 
 
5 § Distriktsorgan 
 
SFIF:s regionala organ är specialidrottsdistriktsförbund (SDF). 
 
6 § Medlemskap 
 
Varje ideell förening som uppfyller de i 7 kap. 1 § angivna villkoren kan genom beslut av förbundsstyrelsen, eller 
den som styrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till, upptas som medlem i SFIF. 
 
Om föreningens utträde ur SFIF och om medlemskapets upphörande stadgas i 7 kap. 2 §. 
 
7 § Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår 
 
SFIF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december. 
 
Förbundsstyrelsens arbetsår omfattar tiden från förbundsårsmötet till och med nästa ordinarie 
förbundsårsmöte. 
 
8 § Skiljeklausul 
 
Talan i tvist som rör den idrottsliga verksamheten, eller på annat sätt har sin grund i medlemskapet, och där parterna 
är enskild medlem, förening, SDF eller SFIF 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 av idrottens skiljenämnd enligt 2 
kap. 8 § RF:s stadgar. 
 
9 § Stadgeändring 
 
Förslag från SDF eller förening om ändring av dessa stadgar ska skriftligen avges till förbundsstyrelsen 
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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. 
 
10 § Upplösning av SFIF 
 
För upplösning av SFIF krävs beslut härom med minst 2/3-delar av antalet avgivna röster vid två på varandra 
följande förbundsårsmöten, hållna med minst ett års mellanrum. 
 
 
2 Kap ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 
1 § Beslut och omröstning 
 
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).  
 
Med undantag för stadgeändring enligt 1 kap. 9 § samt upplösning av SFIF enligt 1 kap. 10 § avgörs vid omröstning 
alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.  
 
För beslut krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. 
 
För val där fler än två personer kandiderar gäller att valen avgörs genom relativ majoritet i en första valomgång. 
Därefter företas en andra valomgång mellan de två som erhållit flest antal röster i den första valomgången. I den andra 
valomgången gäller absolut majoritet vilket innebär att den som i andra valomgången erhållit mer än hälften av antalet 
avgivna röster är vald.  
 
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet. 
 
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid möte, om 
ordföranden är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad, avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal 
lotten avgöra.  
 
Beslut bekräftas med klubbslag. 
 
2 § Hedersledamot, adjungering av styrelseledamot m m 
 
Förbundsårsmötet får, på förslag av en enig styrelse, utnämna enskild person till hedersledamot i förbundsstyrelsen. 
 
Förbundsstyrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen.  
 
Hedersledamot och adjungerad ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. 
 
3 § Arbetstagares valbarhet 
 
Arbetstagare inom SFIF och SDF får inte väljas till ledamot av förbundsstyrelsen eller SDF-styrelse eller 
valberedning eller vara revisor i dessa förbund. 
 
Arbetstagare inom förening får inte väljas till ledamot av föreningens styrelse eller valberedning eller till revisor i 
föreningen.  
 
Arbetstagare inom RF:s och SISU Idrottsutbildarnas organisationer får inte vara revisor eller revisorssuppleant i 
förbund eller väljas till ledamot av valberedning i organisation av vilken denne är anställd. 
 
4 § Legitimationskort för fritt tillträde till tävling 
 
Legitimationskort för fritt tillträde till tävling m m, som anordnas av en till SFIF hörande organisation, utfärdas av 
SFIF för person verksam inom förbundet i enlighet med förbundsstyrelsens beslut. 
 
5 § Tävlingsregler 
 
För tävling i friidrott gäller RF:s, WA:s och SFIF:s tävlingsregler. Beslut om ändring av SFIF:s nationella 
tävlingsregler tas av förbundsårsmötet i den mån delegering till förbundsstyrelsen inte har skett. 
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6 § Sammansättning av styrelse m m 

SFIF, dess SDF och föreningar ska verka för att styrelse, valberedning, av förbundsstyrelsen tillsatta utskott, 
kommittéer m m får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås och olika åldersgrupper blir 
representerade 

3 Kap FÖRBUNDSÅRSMÖTE 

1 § Sammansättning 

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

Ombud ska vara röstberättigad medlem i förening inom sitt SDF och får endast företräda en röst. 

Ombud får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen eller SFIF:s valberedning.  

Vid val av ombud ska bägge könen vara representerade. 

2 § Fördelning av röster    

Förbundsårsmötet består av 136 ombud som fördelas på 46 fasta och 90 rörliga mandat. Vid de tillfällen då någon 
svensk företrädare är medlem av WA:s styrelse så äger han eller hon också rätt att deltaga vid förbundsårsmötet och 
äger då även rösträtt (en röst). 

Det åligger SFIF att upprätta röstlängd före januari månads utgång, att gälla tills ny röstlängd har upprättats. Rösträtt 
kan endast grundas på medlemsföreningar som har fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter till SFIF samt erlagt 
medlemsavgift inom föreskriven tid. 

Varje SDF:s geografiska område utgör en valkrets vars föreningar tilldelas grundmandat enligt följande: 
1. Norra Norrlands Friidrottsförbund, 4 fasta mandat
2. Södra Norrlands Friidrottsförbund, 6 fasta mandat
3. Mittsvenska Friidrottsförbundet, 8 fasta mandat
4. Södra Svealands Friidrottsförbund, 8 fasta mandat
5. Gotland - Stockholms Friidrottsförbund, 4 fasta mandat
6. Östsvenska Friidrottsförbundet, 6 fasta mandat
7. Västsvenska Friidrottsförbundet, 6 fasta mandat
8. Göteborgs Friidrottsförbund, 2 fasta mandat
9. Skåne Friidrottsförbund, 2 fasta mandat

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. 

Mandatfördelning utifrån 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 inomhus och utomhus. Beräkningen omfattar 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-SM-tävling.

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

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

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

e) 0,25 poäng för varje enskild aktiv som uppnått en placering bland de sex bästa i en individuell
ungdoms-SM-tävling för klassen 16 år.
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f) 0,25 poäng för varje enskild aktiv som uppnått en placering bland de sex bästa i en individuell 
 ungdoms- SM-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 
 
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. 
 
3 § 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 WA:s eller EAA:s 
styrelse, förbundsstyrelsens ledamöter inklusive hedersledamöter, ledamot av valberedningen, revisorerna, 
ledamöter i av förbundsstyrelsen tillsatta utskott, råd och kommittéer, tjänsteman inom förbundet som adjungerats 
till mötet, samt motionär i vad avser egen motion. 
 
Yttranderätt tillkommer RF:s och SISU Idrottsutbildarnas representant, SFIF:s arbetstagare och med mötets enkla 
majoritet närvarande medlem i friidrottsförening. 
 
Vid förbundsårsmöte får representanter för SFIF:s medlemsföreningar närvara. 
 
4 § Tidpunkt och kallelse till förbundsårsmöte 
 
Förbundsårsmöte hålls årligen före utgången av mars månad på tid och plats som förbundsstyrelsen 
bestämmer. 
 
Kallelse till förbundsårsmöte utfärdas av förbundsstyrelsen genom kungörelse i SFIF:s officiella kungörelseorgan 
senast tre månader före mötet. 
 
Förslag till föredragningslista för mötet, verksamhetsberättelse samt årsredovisning, förbundsstyrelsens förslag till 
verksamhetsinriktning för den kommande perioden och övriga förslag samt inkomna motioner åtföljda av styrelsens 
yttrande, ska sändas till SDF senast tre veckor före mötet samt inom samma tid hållas tillgängligt på SFIF:s 
hemsida. 
 
5 § Motioner att behandlas vid förbundsårsmötet 
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Motioner att behandlas vid förbundsårsmötet ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 15 januari. Rätt att 
lämna motion tillkommer föreningar och SDF. 

6 § Ärenden vid förbundsårsmöte 

Vid förbundsårsmötet ska följande ärenden förekomma: 

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

2. Val av mötesfunktionärer
a) ordförande
b) sekreterare
c) två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötesprotokollet.
d) tre rösträknare

3 a) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
b) Fastställande av arbetsordning för mötet.

4. Fastställande av föredragningslista för mötet.

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

a) Verksamhetsberättelse
b) Årsredovisning
c) Revisionsberättelse

6. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning.

7. 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 3 kap. 5 §.

8. Fastställande av medlemsavgift till SFIF.

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

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.

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

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

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

15. Beslut om officiellt kungörelseorgan för SFIF.

Annat ärende än de som förekommer på förslag till föredragningslista enligt 3 kap. 4 § får ej behandlas på ordinarie 
förbundsårsmöte. 

Valbar är varje person som är röstberättigad medlem i till SFIF ansluten förening. Ledamot av förbundsstyrelsen är 
inte valbar som revisor eller revisorssuppleant. 

Om arbetstagares valbarhet stadgas i 2 kap. 3 §. 

7 § Extra förbundsårsmöte 
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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 valkretsar 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 SFIF till handa. 

Underlåter förbundsstyrelsen att inom 14 dagar kalla till extra förbundsårsmöte får de som krävt mötet kalla till 
detta. 

Kallelse och förslag till föredragningslista översänds på samma sätt som enligt 3 kap. 4 § senast sju dagar före 
mötet. 

Vid extra förbundsårsmöte får föredragningslistan endast upptaga följande ärenden: 

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

2. Val av mötesfunktionärer
a) ordförande
b) sekreterare
c) två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötesprotokollet.
d) tre rösträknare

3 a) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
b) Fastställande av arbetsordning för mötet.

4. Av förbundsstyrelsen väckt förslag.

5. Fråga som väckts av röstberättigad förening.

Extra förbundsårsmöte får inte äga rum under tid då RF-stämma och SISU-stämma pågår. 

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 utser bland sina ledamöter vice ordförande. 

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. 

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

Senast tre veckor före förbundsårsmötet ska valberedningens ordförande på SFIF:s hemsida offentliggöra 
valberedningens förslag beträffande varje val enligt 3 kap. 6 § punkterna 9-12 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 3 kap. 6 § punkterna 9-12 ska valberedningen muntligen 
presentera sitt förslag beträffande de val som ska förekomma samt meddela namnen på de kandidater som i övrigt 
nominerats. 

De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om. 

Valberedningens förslag ska protokollföras och efter förbundsårsmötet ska protokollet överlämnas till 
förbundsstyrelsen. 

4  Kap FÖRBUNDSSTYRELSEN 

1 § Sammansättning samt kallelse och beslutsmässighet 
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Förbundsstyrelsen är, när förbundsårsmötet inte är samlat, förbundets beslutande organ. 

Förbundsstyrelsen, som har sitt säte i Stockholm, består av ordförande samt åtta övriga ledamöter valda av 
förbundsårsmötet. Antalet övriga ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen. 
Härutöver får den hos förbundet anställda personalen utse en ledamot och en personlig suppleant att ingå i styrelsen. 
Har det inom SFIF utsetts ett Ungdomsråd ska en representant från Ungdomsrådet adjungeras till styrelsen. 
Personalrepresentanten och representanten från Ungdomsrådet har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.  

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

Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande och får inom sig utse en andre vice ordförande samt ska tillsätta 
sekreterare. 

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, såvida inte 
mötet protokollförs, 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, råd, enskild 
styrelseledamot eller anställd. 

Den som fattar beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska regelbundet underrätta styrelsen 
härom. 

2 §  Förbundsstyrelsens åligganden 

Det åligger förbundsstyrelsen bland annat att: 

1. bedriva sin verksamhet enligt dessa stadgar och förbundsårsmötets beslut samt verka för
friidrottens utveckling inom Sverige, att företräda friidrotten, tillvarata SFIF:s intressen och
härvid följa utvecklingen inom idrotten utomlands och delta i det internationella samarbetet på
friidrottens område,

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

3. samarbeta med myndigheter och organisationer som stödjer SFIF:s verksamhet samt marknadsföra
friidrotten hos myndigheter, massmedia och allmänhet,

4. följa och stödja verksamheten inom SDF och föreningarna,

5. avge vederbörliga rapporter och yttranden,

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.

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 SDF-årsmöten,
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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. 
 
3 § Utseende av ombud till RF-stämma, SISU-stämma samt SOK:s årsmöte 
 
Ombud till RF-stämma och erforderligt antal suppleanter utses enligt 4 Kap 4 § i RF:s stadgar.  
Ombud till SISU-stämma och erforderligt antal suppleanter utses enligt 2 Kap 4 § i SISU:s stadgar.  
Ombud till SOK:s årsmöte och erforderligt antal suppleanter utses enligt 2 Kap 10 § i SOK:s stadgar. Ombud ska 
utses av förbundsstyrelsen. 
 
4 § Prövningsrätt och bestraffning 
 
Förbundsstyrelsen utövar prövningsrätt enligt 14 och 15 Kap RF:s stadgar. Med stöd av 14 Kap  
8 § första stycket RF:s stadgar förbehålls styrelsen rätten att som första instans avgöra samtliga 
bestraffningsärenden. 
 
Vid brott mot dopingreglerna gäller för ledare, tränare, aktiv eller annan förbundsfunktionär 
återbetalningsskyldighet av under året erhållna bidrag. I övrigt hänvisas till Idrottens antidopingreglemente. 
 
 
5 Kap REVISORER OCH REVISION 
 
1 § Revisorer och revision 
 
SFIF:s verksamhet, förvaltning och räkenskaper ska revideras av minst en auktoriserad eller godkänd revisor eller 
av ett revisionsbolag. 
 
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. 
 
SFIF:s verksamhet ska granskas av två lekmannarevisor varav en kvinna och en man med var sin personlig 
suppleant. Lekmannarevisorerna ska granska om verksamheten överensstämmer med centrala beslut och förbundets 
mål. De handlingar som lekmannarevisorerna begär och hör ihop med deras uppdrag ska, om inte sekretess 
föreligger, överlämnas till de valda personerna. Lekmannarevisorerna ska efter granskning, och senast inom 14 
dagar före förbundsårsmöte, till styrelsen överlämna en granskningsrapport. 
 
 
6 Kap SPECIALIDROTTSDISTRIKTSFÖRBUND (SDF) 
 
1 § Distrikt 
 
SFIF är indelat i distrikt. Inom varje distrikt ska finnas ett SDF som organ för SFIF:s regionala verksamhet. SDF 
upprättas av förbundsstyrelsen efter samråd med vederbörande DF-styrelse(r). SDF, som är självständiga ideella 
föreningar, ska enligt dessa stadgar och SDF:s stadgar arbeta såsom SFIF:s regionala organ i enlighet med SFIF:s 
ändamål enligt 1 kap. 1 §. SFIF upprättar röstlängden inför SDF-årsmöten. 
 
Förening tillhör det SDF inom vars geografiska område föreningen har sitt säte. 
 
2 § SDF:s namn och gränser 
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SFIF är indelat i följande distrikt: 
 
1. Norra Norrlands Friidrottsförbund som omfattar föreningar med säte i kommuner i Norrbottens län och 
Västerbottens län 
 
2. Södra Norrlands Friidrottsförbund som omfattar föreningar med säte i kommuner i Jämtlands län och 
Västernorrlands län 
 
3. Mittsvenska Friidrottsförbundet som omfattar föreningar med säte i kommuner i Dalarnas län, Gävleborgs län och 
Uppsala län samt Norrtälje kommun och Sigtuna kommun i Stockholms län 
 
4. Södra Svealands  Friidrottsförbund som omfattar föreningar med säte i kommuner i Södermanlands län, 
Värmlands län, Västmanlands län och Örebro län samt Nykvarn kommun och Södertälje kommun i Stockholms län 
 
5. Gotlands och Stockholms Friidrottsförbund som omfattar föreningar med säte i kommuner i Gotlands län samt 
Stockholms län utom Norrtälje kommun, Sigtuna kommun, Södertälje kommun och Nykvarn kommun 
 
6. Östsvenska Friidrottsförbundet som omfattar föreningar med säte i kommuner i Blekinge län, Jönköpings län 
utom Mullsjö kommun, Kalmar län, Kronobergs län och Östergötlands län  
 
7. Västsvenska Friidrottsförbundet som omfattar föreningar med säte i kommuner i Hallands län, Mullsjö kommun i 
Jönköpngs län samt de kommuner i Västra Götalands län som inte ingår i Göteborgs Friidrottsförbund 
 
8. Göteborgs Friidrottsförbund som omfattar föreningar med säte i kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, 
Lerum, Mölndal, Partille och Öckerö i Västra Götalands län 
 
9. Skåne Friidrottsförbund som omfattar föreningar med säte i kommuner i Skåne län 
 
SDF bör i fråga om administration omfatta samma geografiska område som motsvarande RF-distrikt. 
Beslut om annan regional indelning ska anmälas till RF. Distriktsgränser som avviker från det ovan sagda ska efter 
beslut hänskjutas till RS för slutligt avgörande. Innan beslut tas om SDF:s namn ska RF höras. Härvid bör beaktas 
att SDF inom olika idrotter men med samma gränser erhåller likartad benämning. 
 
 
3 § SDF:s stadgar 
 
SDF:s stadgar ska i huvudsak följa den av SFIF fastslagna och av RF granskade stadgemallen för SDF. 
 
SFIF ska godkänna de av SDF antagna stadgarna, med rätt för SFIF att påtala ändring av stadgarna om de strider 
mot stadgemallen eller på annat sätt anses vara olämpliga. 
 
4 § Revisorer och revision 
 
SDF-styrelsens verksamhet, förvaltning och räkenskaper ska granskas av SDF-årsmötet vald revisor eller av ett 
revisionsbolag. 
 
 
7 Kap FÖRENINGARNA 
 
1 § Medlemskap i SFIF 
 
Ideell förening, som enbart består av fysiska personer, får efter skriftlig ansökan upptas som medlem i SFIF om 
nedanstående villkor är uppfyllda: 
 

1. Ansökan om medlemskap är upprättad enligt RF:s anvisningar, vilket även innebär uppgift om 
 föreningens organisationsnummer, och är åtföljd av föreningens stadgar, vilka ska upprättas på 
 grundval av RF:s stadgemall för idrottsföreningar.  
 

2. Föreningen bedriver sådan idrottslig verksamhet som administreras av SFIF till vilken ansökan ges in samt 
även i övrigt uppfyller de särskilda villkor för medlemskap som SFIF uppställer i sina stadgar. 

 
3. Föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet följa RF:s och SFIF:s stadgar, 
 tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. 
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4. Föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten förening. 
 
5. Föreningen har betalat de avgifter som SFIF i vederbörlig ordning har bestämt. 
 
6. Föreningen har förbundit sig att aktivt verka för efterlevnad av idrottens vision och värdegrund 
 samt för en dopingfri friidrott. 

 
Förening som erlägger medlemsavgift till SFIF och i övrigt fullgör stadgeenliga plikter mot SFIF är därmed också 
medlem i SDF. 
 
Lämnas föreningens ansökan utan bifall får föreningen överklaga beslutet hos RS enligt reglerna i 15 Kap RF:s 
stadgar. 
 
2 § Medlemskapets upphörande 
 
Förening som önskar utträda ur SFIF ska skriftligen anmäla detta. Har föreningen inte betalat föreskrivna avgifter 
bestämmer förbundsstyrelsen om de ska betalas eller inte. 
 
Om förening inte betalat medlemsavgift under två på varandra följande år, får SFIF besluta om medlemskapets 
upphörande. Medlemskapet upphör genom att föreningen avförs från SFIF:s medlemsförteckning. Föreningen ska 
underrättas om att medlemskapet har upphört.  
 
Utan att anmälan om utträde föreligger får förening uteslutas om den trots påminnelser underlåter att följa vad som 
föreskrivs i RF:s eller SFIF:s stadgar. 
 
Förening får också uteslutas om den inte uppfyller villkoren enligt 7 kap. 1 §, om den har underlåtit att rätta sig efter 
beslut som i vederbörlig ordning har fattas av SFIF, SDF eller RF, eller annars påtagligt har motarbetat SFIF:s 
intressen. 
 
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 RIN enligt reglerna i 15 Kap RF:s stadgar. 
 
Uteslutning eller utträde ur SFIF innebär samtidigt att föreningens tillhörighet i SDF upphör. 
 
3 §  Distriktstillhörighet 
 
Förening tillhör det SDF inom vars geografiska område föreningen har sitt säte. 
 
4 § Förenings rösträtt 
 
Om förenings rösträtt vid SDF-årsmöte föreskrivs i SDF:s stadgar. 
 
5 § Förenings åligganden 
 
Förening ska: 

 
1. följa RF:s och SFIF:s stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av 
 överordnat idrottsorgan, 
 
2. aktivt verka för en dopingfri friidrott och för idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 
 enligt 1 Kap RF:s stadgar. 
 
3. årligen betala medlemsavgift och avge rapporter som begärs av SFIF eller SDF. 
 
4. på begäran av RS, SFIF eller vederbörande SDF- eller DF-styrelse ställa föreningens handlingar till 
 förfogande, samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.  
 
5. föra räkenskaper och upprätta verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, föra 
 protokoll vid årsmöten, andra föreningsmöten och styrelsens sammanträden samt föra 
 medlemsförteckning, 
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6. hålla årsmöte och härvid, efter verkställd revision, besluta om ansvarsfrihet för styrelsens
förvaltning, samt

7. till RF insända de uppgifter som begärs av RS beträffande föreningens verksamhet samt på begäran av
RIN, Dopingnämnden (DoN) och Antidoping Sverige AB (ADSE) avge yttranden.

6 § Medlemskap i förening 

Endast fysisk person kan upptas som medlem i förening efter ansökan. 

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens 
ändamål eller intressen. 

Medlem har rätt, att efter anmälan, utträda ur föreningen. 

Om medlem inte betalat medlemsavgift under två på varandra följande år, får föreningen besluta om medlemskapets 
upphörande. Medlemskapet upphör genom att medlemmen avförs från medlemsförteckningen. Personen ska 
underrättas om att medlemskapet har upphört. 

Medlem får uteslutas om medlemmen har försummat att betala av föreningens beslutade avgifter, motarbetat 
föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot föreningens stadgar eller skadat föreningens intressen. 

Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad 
uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen. 

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning. 

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, 
minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. 

I beslutet ska skälen redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet att vägra 
medlemskap, medlemskapets upphörande eller varning får överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar, 15 kap. 

7 § Medlems rättigheter och skyldigheter 

Medlem 
 har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 har rätt till information om föreningens angelägenheter,
 ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 1 kap. 3 § nämnda

organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut,
 har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,

ska betala de avgifter som beslutats av föreningen.

8 § Medlems deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och 
på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Förening har därvid rätt att uppställa särskilda villkor för 
utövande av vissa uppdrag. 

Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin förening. 

Förening bestämmer förutsättningarna för medlems deltagande i tävling eller uppvisning. För deltagande i tävling 
eller uppvisning utanför Sverige krävs SFIF:s godkännande. 

Är arrangör av tävling eller uppvisning inte ansluten till SFIF som administrerar ifrågavarande idrottsgren, får 
medlem delta endast om SFIF godkänt deltagandet i tävlingen eller uppvisningen. 
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