Extra årsmöte 22 okt 2016 - Kompletterande yttrande från
förbundstyrelsen med förslag till reviderade stadgar
Bakgrund
Det har under lång tid diskuterats och debatterats hur vårt förbund och våra grenar ska vara
organiserade. Ett återkommande ämne har varit vilket ansvar och mandat grenarnas utskott ska ha,
men även fördelning av ekonomi, tävlingsregler och annat. De flesta är överens om att diskussionerna
tar tid och energi ifrån att driva och utveckla grenarna.
I november 2015 genomfördes en visionhelg med ett stort antal medlemmar som ett första steg i en
organisationsutveckling. Våren präglades sedan av fortsatta diskussioner och missnöje vilket
resulterade i avhopp av hela discgolf-utskottet samt flera andra förtoendevalda, däribland ordförande.
Den kvarvarande styrelsen konstaterade att det var ohållbart att fortsätta som tidigare, och beslutade
mot bakgrund av ovanstående och utifrån önskemål från flera delar av organisationen samt med
inspiration från andra specialidrottsförbund att arbeta för att införa grenförbund, och på så sätt hålla ihop
förbundet samtidigt som grenarna ges ett större och tydligare mandat.
31 aug inkom en begäran om extra årsmöte med slutmål att till ordinarie årsmöte 2017 ta fram ett
stadgeförslag med grenförbund. Styrelsen beslutade att kalla till extra årsmöte i oktober för att låta
medlemmarna behandla inkommen begäran, och som yttrande till denna föreslå reviderade stadgar med
grenförbund utifrån det omfattande arbete som styrelsen redan påbörjat.

Förslag på nya förbundsstadgar
Stadgeförslaget är utformat utifrån de önskemål och förslag som framkom under visionshelgen, de
önskemål och förslag som kommit från medlemmar och utskott både under lång tid och sedan det
senaste årsmötet, ett omfattande utredningsarbete där RFs olika områdesexperter bistått med
klargöranden om vad som är möjligt och inte att genomföra, samt utifrån RFs helt nyligen framtagna
stadgemall för förbund. För att ge samtliga föreningar och distrikt möjlighet att vara delaktiga även i den
slutgiltiga utformningen av förslaget genomfördes ett remissförfarande 23 sept-6 okt och styrelsens
avsikt att därefter kalla till årsmöte meddelades. Inkomna frågor och remisser, styrelsens svar på dessa
samt det slutgiltiga stadgeförslaget finns att läsa på hemsidan här: http://bit.ly/2d7pJ6N
Det slutgiltiga stadgeförslaget är del av kallelsen till extra årsmöte som Bilaga 1.

Implementeringsstrategi
För att i praktiken övergå från tillämpning av de gamla stadgarna till de nya på ett kontrollerat sätt har en
övergripande implementeringsstrategi tagits fram, se Bilaga 2.

Förbundsstyrelsen föreslår
-

att årsmötet beslutar att anta förslaget till nya förbundsstadgar med grenförbund,
att årsmötet beslutar att den övergripande implementeringsstrategi ska tillämpas samt
att val av styrelse fram till ordinarie årsmöte ska ske utifrån de nya stadgarna.

