Motion nr 4
Bohuslän-Dals Konståkningsförbund
VALBARHET TILL FÖRBUNDSSTYRELSEN
Yrkande
Att stadgarna med omedelbar verkan revideras med nedanstående tillägg för
att tidsbegränsa uppdrag som ordförande och styrelseledamot.
Kap 3 Allmänna bestämmelser, §3 Valbarhet
Person är inte valbar till förbundsstyrelsen som ledamot eller
förbundsordförande om det innebär att personen i fråga kommer att vara
styrelsemedlem i förbundsstyrelsen längre än åtta (8) år i följd.

Styrelsens yttrande
Såvitt känt har (bland RF:s medlemsförbund) endast Svenska
Fotbollförbundet en föreskrift om en maximal mandatperiod för
förbundsstyrelseuppdrag, nämligen 12 år (18 § SvFF:s stadgar).
Enligt idrottsrörelsens sedvänja är det, på stadgemässig grund, vederbörande
valberedning som har till uppgift att, utifrån inkomna förslag och med
beaktande av bl.a. erforderliga kompetenskrav och jämställdhetsaspekter
liksom största möjliga geografiska och verksamhetsmässiga demokratiska
representation, föreslå lämpliga kandidater som Förbundsstyrelseledamöter.
Det bör därvid framhållas att det är samtliga röstberättigade medlemmars rätt
att till valberedningen föreslå kandidater liksom att, i förekommande fall, avge
alternativa förslag (vilket dessutom, vid behov, också kan ske i samband med
ett Förbundsmöte).
Förbundsstyrelsen delar uppfattningen som framförs i motionen att en styrelse
ska vara ”innovativ, nyfiken och öppen för nya idéer samt
förändringsbenägen”. Förbundsstyrelsen anser dock inte att den tid en
ledamot haft ett förbundsstyrelseuppdrag med automatik har ett negativt
samband med de angivna egenskaperna. Konsekvenserna av en
begränsningsregel enligt motionsförslaget måste balanseras med ett
önskemål om kontinuitet och värdet av en gedigen erfarenhet av Förbundets
verksamhet. Att välja styrelse utan hänsyn till kontinuitet och erfarenheter
inom styrelsens ansvar för svensk konståkning, relation och erfarenheter med
ISU, kunskap och erfarenheter att arrangera internationella mästerskap,
erfarenheter om utveckling av regelverk och utveckling av tekniska
funktionärer mm. innebär en nystart ur kompetenssynvinkel som riskerar
skada svensk konståknings position i idrottssverige och inom ISU.
Att begränsa valbarhet enligt motionen försvårar allvarligt valberedningens
förutsättningar att föreslå en styrelsesammansättning med en blandning av de
erfarenheter som nämnts ovan och ny kompetens. Förbundsstyrelsen menar
att valberedningens arbete med stort understöd från alla medlemsföreningar
är bättre sätt att balansera mellan ny kompetens, kontinuitet och erfarenhet.
Sammanfattningsvis anser Förbundsstyrelsen att konsekvenserna av en
begränsningsregel enligt förslaget behöver analyseras närmare, inklusive
bl.a. om en sådan bestämmelse i så fall också ska avse distriktsförbunden.

Förbundsstyrelsen beslutar att föreslå Förbundsmötet:
att uppdra till Förbundsstyrelsen att genomföra en konsekvensanalys av en
eventuell
begränsningsregel
i
fråga
om
mandatperiod
för
förbundsstyrelseuppdrag,
att till nästkommande ordinarie Förbundsmöte återkomma med en rapport om
utfallet av Förbundsstyrelsens utredning, inklusive ett förslag till beslut,
samt att motionen därmed får anses vara besvarad.

Motion till Svenska Konståkningsförbundets förbundsmöte 2020.
Förslag till ändring i stadgarna.
I förbundets stadgar står i kapitel 5 paragraf 1:
”Förbundsstyrelse består av ordförande och sex (6) övriga ledamöter, valda av
förbundsmötet. Ordförande och två (2) ledamöter väljs på två (2) är och fyra (4)
ledamöter väljs på fyra (4) år.”
Någon begränsning av hur många gånger en ordförande eller styrelseledamöter
kan väljas om finns inte att finna varken under kapitel 5 eller kapitel 3 i
förbundets stadgar.
Då en förbundsstyrelse behöver vara innovativ, nyfiken och öppen för nya idéer
samt förändringsbenägen anser vi att man skall införa tidsbegränsning för hur
lång tid Ordförande och styrelseledamöter ska kunna inneha sina uppdrag.
Vi yrkar
Att stadgarna med omedelbar verkan revideras med nedanstående tillägg för att
tidsbegränsa uppdrag som ordförande och styrelseledamot.
Kap 3 Allmänna bestämmelser, §3 Valbarhet
Person är inte valbar till förbundsstyrelsen som ledamot eller
förbundsordförande om det innebär att personen i fråga kommer att vara
styrelsemedlem i förbundsstyrelsen längre än åtta (8) år i följd.
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