Proposition 2017:3
Stadgeändringar
1 Kap

Allmänna bestämmelser

1 § Ändamål och uppgifter
Förbundet bedriver omfattar följande grenar/sporter/idrotter/discipliner
2 Kap

Förbundets medlemmar – föreningarna

1 § Medlemskap i förbundet
7. Förening skall uppfylla villkoren för att vara medlem i minst ett grenförbund.
Om förenings ansökan avslås, får föreningen överklaga beslutet hos RIN enligt 15 kap. RF:s stadgar
Medlemskap i förbundet innebär att föreningen samtidigt blir medlem i det SDF och DF inom vars gränser
föreningen har sin hemort. samt det eller de grenförbund inom vars verksamhetsområde föreningen
bedriver verksamhet.
3 Kap

Förbundsmöte

1 § Tidpunkt, kungörande och kallelse
Förbundsmöte, som är förbundets högsta beslutande organ, hålls före utgången av april månad på tid och
plats som styrelsen bestämmer.
Styrelsen ska, senast tre månader före mötet, med angivande av tid och plats kalla till förbundsmöte på
förbundets hemsida och genom skriftligt meddelande till röstberättigade.
Styrelsen ska, senast tre månader före mötet kungöra tid och plats.
Härefter ska styrelsen, senast tre veckor före mötet, på förbundets hemsida offentliggöra
Styrelsen ska, senast tre veckor före mötet, offentliggöra kallelse med förslag till föredragningslista för
mötet, underlag för röstlängden, verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser,
verksamhetsplan med ekonomisk plan samt styrelsens förslag och inkomna motioner till förbundsmötet,
med styrelsens yttrande utlåtanden.
Kungörelse och kallelse till årsmöte och extra årsmöte ska tillställas röstberättigade medlemsföreningar på
förbundets hemsida och genom skriftligt meddelande.
6 § Ärenden vid förbundsmötet
1. Val av två rösträknare.
8 § Extra förbundsmöte
När styrelsen mottagit en begäran om extra förbundsmöte ska den inom 14 dagar kalla till sådant möte att
hållas inom två månader från kallelsen.
Styrelsen ska, senast 14 dagar efter mottagen begäran om extra årsmöte, kungöra tid och plats för sådant
möte att hållas inom 2 månader från kungörelsen.
Kallelse med förslag till föredragningslista och övriga möteshandlingar för det extra förbundsmötet ska
tillställas röstberättigade organisationer senast sju dagar före mötet, eller inom samma hållas tillgängliga på
förbundets hemsida.
Styrelsen ska, senast sju dagar innan extra årsmöte, offentliggöra kallelse med förslag till föredragningslista
och övriga möteshandlingar.
Revisorns eller medlemmarnas skäl för begäran om extra årsmöte ska finnas med på den av styrelsen
angivna föredragningslistan. Styrelsen ska till extra årsmötet avge skriftligt utlåtande över ärendet/ärendena
i framställd begäran med eventuella motförslag.
Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får de som gjort framställningen utfärda kallelse i
enlighet med föregående stycke.
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Vid extra förbundsmöte får endast i föredragningslista upptagna ärenden avgöras. Vid extra årsmöte ska
följande ärenden behandlas och protokollföras: Ärende 1-7 som vid ordinarie årsmöte, och därutöver
ärende(n) enligt framställd begäran samt styrelsens eventuella motförslag.
4

Kap Valberedningen
2 § Åligganden

Valberedningen ska bereda valen inför förbundsmöte och ska i detta arbete fortlöpande följa styrelsens,
nämndernas och revisorernas arbete.
I valberedningens uppdrag ingår att
●

senast fyra månader före förbundsmötet fråga dem vilkas mandattid utgår om de önskar
kandidera för kommande mandatperiod,

●

senast tre månader före förbundsmötet, meddela röstberättigade organisationer vilka som står i
tur att avgå och namnen på dem som har avböjt omval samt begära in förslag på kandidater, och

●

senast tre veckor före förbundsmötet skriftligen meddela röstberättigade organisationer sitt
förslag beträffande varje val som beretts enligt 3 kap. 6 7 § samt meddela namnen på de
kandidater i övrigt som i föreslagits till valberedningen.

3 § Förslag och nominering
Föreningar, SDF och grenförbund har rätt att, senast två månader före förbundsmötet, till valberedningen
lämna förslag på personer för beredda valen enligt 3 kap. 6 7 §.
8 B Kap Grenförbund (GF)
2

§ Grenförbundens åligganden

12. återrapportera till förbundet genom att lämna grenförbundsstyrelsens årsdokument inklusive
årsredovisning med bokslut, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse samt granskningsrapport till
förbundsstyrelsen senast 5 3 veckor innan förbundets årsmöte.
3 § Fördelning av medel
Efter att förbundet har avsatt medel för sin verksamhet och administration, tillfaller och vidareförs
resterande medel av förbundets intäkter till de grenförbund som genererat dessa intäkter. Resterande
grenospecifika intäkter fördelas vidare till grenförbunden i proportion till grenarnas “storlek” och
“verksamhet” såsom dessa faktorer definierats av årsmötet utifrån förslag som förbundsstyrelsen tagit fram
i dialog med grenförbunden.
För att avgöra hur stor andel varje gren genererat av det statliga SF-stödet tillämpas en fördelningsnyckel
som så långt det är möjligt följer den modell som RF tillämpar mellan specialidrottsförbunden.
För att kunna avgöra hur intäkter genererats ska intäktsgrundande aktiviteter märkas med gren, och
grenförbund och föreningar ska rapportera till SFF på det sätt som styrelsen bestämt i dialog med
grenförbunden.
För att kunna avgöra hur intäkter genererats ska varje intäktsgrundande verksamhet och aktivitet så långt
det är möjligt märkas med gren. Intäkt som ej kan härledas till grenförbund, tillfaller grenförbunden i
proportion till samtliga övriga fördelade intäkter tillsammans.
Grenförbund förvaltar och beslutar om den andel av förbundets tilldelade föreningsstöd som grenen enligt
fördelningsnyckeln genererat.” ----9 Kap Tävlingar m.m.
1 § Tävlingsregler
Förbundets Tävlingsverksamhet ska genomföras i regi av grenförbund i enlighet med av grenförbund
fastställda tävlingsregler och fattade beslut.
3 § Mästerskapstävling
Endast idrottsutövare som är medlem i förening ansluten till grenförbund har rätt att delta i tävling om RF:s
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mästerskapstecken - SM och JSM USM samt DM och JDM UDM. I övrigt regleras rätt att delta i svensk
mästerskapstävling i grenförbunds mästerskapsregler.

Förbundsstyrelsen föreslår årsmötet besluta
- att anta föreslagna stadgeändringar
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