Förbundsstyrelsens förslag om ändring i Förbundets stadgar

4 kap, 2 § Rösträtt
Bakgrund:
Nuvarande lydelse, som gällt sedan 2012, innebär att förening för att få rösträtt på
Förbundsmötet ska ha betalat årsavgift senast 31 augusti och lämnat årsrapport senast 30
november varje år. Över tid har detta visat sig innebära en alltför strikt hantering av
underlaget för föreningarnas rösträtt som inverkar negativt på demokratin. Alltför många
föreningar missar dessa datum trots påminnelser och årsavgift och/eller rapport kommer in
för sent, i vissa fall bara några dagar vilket leder till att föreningen förlorar sin rösträtt. Det är
naturligtvis nödvändigt att föreningar fullgör sina skyldigheter för att få rösträtt, men
Förbundsstyrelsen anser att en ändring av stadgarna är motiverad och föreslår därför att
kopplingen till de exakta datumen tas bort och att underlaget för rösträtt i stället tas fram med
utgångspunkt från förhållandena den 30 juni.
Det är vidare så att stadgarna inte anger att underlag för beräkning av antalet röster ska tas
fram varje år, eftersom det behövs för SDF:s årsmöten. Underlaget har i praktiken tagits fram
ändå, men det bör framgå i stadgarna att så ska göras.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet att besluta om följande ändringar i 4 kap, 2 §:
Vid förbundsmötet har;


varje ansluten förening, som fullgjort sina skyldigheter enligt 8 kap. 5 § 3-4 punkterna,
en (1) röst.



varje SDF en (1) röst och ytterligare en (1) tilläggsröst för varje påbörjat femtal
föreningar inom distriktet utöver fem (5) – dock högst tre (3) röster. För att tilläggsröst
ska komma ifråga krävs att vederbörande förening har minst 30 aktiva och betalande
medlemmar samt har fullgjort föreningens skyldigheter enligt dessa stadgar. Antalet
aktiva medlemmar intygas av föreningens revisor.

Underlag för beräkning av antalet röster enligt ovan ska tas fram varje år med utgångspunkt
från förhållandena per den 30 juni ska vara det läge som gällde den 30 juni före förbundsmötet.

8 kap, 5 § Åligganden
Bakgrund:
Punkterna 3 och 4 föreskriver datum för betalning av årsavgift och avgivande av årsrapport.
Dessa datum är i 4 kap 2 § kopplade till föreningarnas rösträtt. Förbundsstyrelsen anser att
det inte är nödvändigt att i stadgarna ange dessa exakta datum och föreslår att det överlåts
till Förbundsstyrelsen att ange sista datum för betalning av årsavgift och avgivande av
årsrapport. För att förenkla för föreningarna är Förbundsstyrelsen avsikt att det ska vara ett
och samma datum som gäller för betalning och rapport.
3.
4.

årligen senast den 31 augusti betala årsavgift,
årligen senast den 30 november avge rapport för det senaste verksamhetsåret,

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet att besluta om följande ändringar i 8 kap, 5 §:
Punkterna 3 och 4 ersätts med ny punkt 3. Efterföljande punkter får ny numrering.
3. årligen betala årsavgift och avge årsrapport enligt de anvisningar som förbundsstyrelsen
föreskriver

4 kap, 5 § Ärenden vid förbundsmötet
Bakgrund:
Stadgarna innehåller begrepp som ”förvaltningsberättelse”. Numer krävs en årsredovisning
och där är förvaltningsberättelsen en del. Stadgarna bör avspegla nu gällande krav. I och med
att Förbundet har ett helägt dotterbolag bör stadgarna även ange att dessa årsredovisningar
behandlas av Förbundsmötet.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet att besluta om följande ändringar i 4 kap. 5 §:
7.

behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning verksamhets- och
förvaltningsberättelser:
a) förbundsstyrelsens verksamhetsberättelser för Förbundet samt för
Anderbergsfonden senast förflutna förflutet verksamhetsår,
b) förbundsstyrelsens förvaltningsberättelser årsredovisning för Förbundet
inklusive dotterbolag samt för Anderbergsfonden senast förflutna
verksamhetsår,
c) revisorernas berättelser för samma tid,

4 kap, 5 § Ärenden vid förbundsmötet
Val till Etik- och disciplinnämnden
Etik- och disciplinnämnden ska bestå av ordförande som väljs på två år och fyra ledamöter
som väljs på fyra år. För att undvika att alla ledamöter väljs vid samma tillfälle utformades
stadgarna vid införandet av Etik- och disciplinnämnden på Förbundsmötet 2018 så att två
ledamöter valdes på fyra år och två ledamöter valdes på två år. För en korrekt hantering från
och med Förbundsmötet 2020 behöver nu punkten om val av två ledamöter på två år utgå, då
det annars inte går att välja ledamöter korrekt.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet att besluta
19.

att 4 kap. 5 §, punkt 19 utgår och efterföljande punkter får ny numrering.
att ändringen träder i kraft omedelbart
val av två (2) övriga ledamöter i Etik- och disciplinnämnden för en tid av två (2)
år,

5 kap, 2 § Förbundsstyrelsens åligganden
Bakgrund:
Punkt 7 är följdändring av ovan ändring i 4 kap, 5 §, 7 punkten.
Under året beslutade Förbundsstyrelsen, inför rekrytering av ny generalsekreterare att ändra
funktionen till den mer tidsenliga funktionen ”Förbundschef”. Stadgarna bör ge viss flexibilitet
i vilken titel förbundets högste tjänsteman innehar och Förbundsstyrelsen föreslår därför
ändring av punkt 12.

7.

upprätta verksamhetsberättelse och årsredovisning verksamhets- och
förvaltningsberättelse

12.

bestämma om Förbundets organisation inklusive tillsättande av Förbundets
högste tjänsteman generalsekreterare

5 kap, 3 § Prövningsrätt
Bakgrund:
Vid Förbundsmötet 2018 infördes Etik- och disciplinnämnden i stadgarna och det uppstod då
fel avseende vilka ärenden som ska prövas av EDN. Det var inte avsikten att ärenden enligt
15 kap. RF:s stadgar prövas av EDN. Det innebär också en motsägelse mellan första stycket
och andra stycket.
Som kommunicerades till föreningar och SDF i mars 2020 var intentionen att SDF ska utgöra
första instans i bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar, men detta föll bort i det
slutliga förslag som var grund för beslut om stadgeändring på 2018 års Förbundsmöte.
Förbundsstyrelsen avsåg då att lämna förslag till årets Förbundsmöte för att korrigera detta,
men har efter ytterligare överväganden och konsultationer med sakkunniga beslutat att inte
lägga ett sådant förslag. Med vårt förbunds storlek är det mest enhetliga och effektiva en
samordnad hantering av dessa ärenden i en instans som då är Etik- och disciplinnämnden.
För att öka tydligheten om hanteringen av olika ärenden föreslår Förbundsstyrelsen en
uppdelning i två paragrafer för ärenden enligt 14 kap. respektive 15 kap. RF:s stadgar.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet att besluta om följande ändringar i 5 kap:
Nuvarande lydelse:
3 § Prövningsrätt
Förbundet utövar prövningsrätt enligt 14 kap. och 15 kap. RF:s stadgar. Denna
bestraffningsrätt ska alltid i första instans handläggas och beslutas av Etik- och
disciplinnämnden.
Beslut enligt 15 kap. 1 § första stycket och 3 § första stycket punkterna 1 och 3 RF:s stadgar
ska vid överklagande till Förbundet prövas av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen har rätt
att överlåta denna beslutanderätt till annat organ inom förbundet.
Part som är missnöjd med beslut i ärende enligt 14 kap. och 15 kap. RF:s stadgar får senast
inom två (2) veckor från den dag beslutet meddelades inkomma med klagoskrift till
vederbörande överklagningsinstans.

Ny lydelse:
3 § Bestraffningsärenden
Med stöd av 14 kap. 8 § RF:s stadgar utgör Etik- och Disciplinnämnden förbundets
bestraffningsorgan i samtliga ärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar.
Etik- och Disciplinnämndens bestraffningsbeslut får överklagas till RIN (Riksidrottsnämnden)
senast inom två (2) veckor från den dag beslutet meddelades.
4 § Prövningsrätt
Förbundsstyrelsen utövar prövningsrätt enligt 15 kap. RF:s stadgar.
Beslut enligt 15 kap. 1 § första stycket och 3 § första stycket punkterna 1 och 3 RF:s stadgar
ska vid överklagande till Förbundet prövas av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen har rätt
att överlåta denna beslutanderätt till annat organ inom förbundet.

Förbundsstyrelsens beslut i ärende enligt 15 kap. RF:s stadgar får överklagas till RIN
(Riksidrottsnämnden) senast inom två (2) veckor från den dag beslutet meddelades.

