Propositioner
Förbundsstyrelsen fick vid förra årsmötet uppgiften att se över stadgarna inför årets årsmöte.
Styrelsens utgångspunkt har varit att stadgarna är det medlemsavtal mellan föreningarna som utgör
Svenska Frisbeesportförbundet har kommit överens om. Därför är det viktigt att det av stadgarna
framgår vad vi har för gemensamma förväntningar på varandra, föreningar och styrelsen.

Proposition 1 – Stadgeändring, antal ledamöter
Förbundsstyrelsen föreslår att utöka antalet ledamöter i förbundsstyrelsen från två (2) ledamöter till
fyra (4) ledamöter, och samtidigt ta bort suppleanterna.
Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsmötet beslutar om ändring av förbundets stadgar med
nedanstående omfattning. Detta beslut justeras omedelbart och föredragningslistan justeras från och
med paragraf 15
Nuvarande skrivning

Förslag på ny skrivning

6 Kap
1 § Sammansättning
Förbundsstyrelsen består av ordförande, två
övriga ledamöter samt två suppleanter.
Förbundsstyrelsen består av både kvinnor och
män. Inget av könen får vara representerade
med mindre än 40% av ledamöterna.

6 Kap
1 § Sammansättning
Förbundsstyrelsen består av ordförande och
fyra övriga ledamöter. Förbundsstyrelsen ska
bestå av minst 40 procent som identifierar sig
som kvinnor och 40 procent som identifierar
sig som män, resterande del av styrelsen kan
bestå av kvinnor, män eller icke-binära
personer

Förbundsstyrelsen ska inom sig utse vice
ordförande samt tillsätta sekreterare.
Suppleanter kallas till sammanträden och har
yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.
Tillfälligt eller permanent frånvarande
styrelseledamot ersätts av suppleant så att
könsbalansen enligt ovan upprätthålls.
…

Förbundsstyrelsen ska inom sig utse vice
ordförande samt tillsätta sekreterare.
…

Motiv till justering: Ta bort suppleanter till förmån för ytterligare två ledamöter. Rent praktiskt idag
så deltar suppleanterna lika aktivt som ledamöterna i styrelsearbetet och den enda skillnaden är att
de inte har rösträtt vid de tillfällen som det krävs för beslut i styrelsen, vilket inte är rättvist. Tre
personer i styrelsen borgar inte för den bredd av kunskap som behövs för styrelsearbetet.
Den språkliga justeringen kring könsfördelning bygger på skrivning från RF, då ordföranden nu räknas
in i fördelningen vilket inte var fallet tidigare.
Nuvarande skrivning

Förslag på ny skrivning

3 Kap
6 § Ärenden vid förbundsmötet
…
15.Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år.
16. Val av den ena av två styrelsesuppleanter

3 Kap
6 § Ärenden vid förbundsmötet
…
15.Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år.

för en tid på två år.
17.Val av ordförande i Disciplinnämnden för en
tid av ett år.
…

16. Val av ordförande i Disciplinnämnden för en
tid av ett år.
…

Motiv till justering: Följdändring av beslutet att inte ha kvar suppleanter i styrelsen. Följdändring
kommer att ske av numreringen av samtliga punkter vid årsmötet.
Styrelsen föreslår årsmötet att besluta om stadgeändring i enlighet med proposition 1, som helhet.

Proposition 2 – Stadgeändring
Efter genomgång av stadgarna har följande förslag till justeringar av stadgarna framkommit.
Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsmötet beslutar om ändring av förbundets stadgar med
nedanstående omfattning.
Nuvarande skrivning

Förslag på ny skrivning

3 Kap
2 § Förslag till ärenden att behandlas av
förbundsmötet

3 Kap
2 § Förslag till ärenden att behandlas av
förbundsmötet

Medlemsförening, SDF, grenförbund och
styrelsen får lämna förslag att behandlas av
förbundsmötet. Förslag från förening, SDF och
grenförbund (motion) ska vara styrelsen
tillhanda senast två månader före
förbundsmötet.

Medlemsförening, SDF, grenförbund och
styrelsen får lämna förslag att behandlas av
förbundsmötet. Förslag från förening, SDF och
grenförbund (motion) ska vara styrelsen
tillhanda senast fem veckor före
förbundsmötet.

Motiv till justering: Ge mer tid för föreningar, distrikt och grenförbund att hinna motionera till SFFs
årsmöte.
Nuvarande skrivning

Förslag på ny skrivning

3 Kap
7 § Valbarhet

3 Kap
7 § Valbarhet

Valbar är varje person som är medlem i en till
förbundet ansluten förening och är permanent
bosatt i Sverige.

Valbar är varje person som är medlem i en till
förbundet ansluten förening och är permanent
bosatt i Sverige.

Ledamot får ingå i samma organ, valt av
förbundsmöte, under sammanlagt åtta år.
…

Ledamot får ingå i samma organ, valt av
förbundsmöte, under sammanlagt åtta år.
…

Motiv till justering: Hur länge en person kan vara vald behöver inte regleras i stadgarna, utan
medlemmarna borde kunna välja de ledamöter de anser bäst lämpade för arbetet i
förbundsstyrelsen och andra grupperingar som väljs vid årsmötet.

Nuvarande skrivning

Förslag på ny skrivning

3 Kap
6 § Ärenden vid förbundsmötet

3 Kap
6 § Ärenden vid förbundsmötet

…
17. Val av ordförande i Disciplinnämnden för en
tid av ett år.
18. Val av halva antalet övriga ledamöter i
Disciplinnämnden för en tid av två år.
…

…
16. Val av ordförande i Disciplinnämnden för en
tid av ett år.
17. Val av en ledamot i Disciplinnämnden för en
tid av två år.
…

Motiv till justeringen: En språklig ändring från ”halva antalet” till ”en ledamot”.
Nuvarande skrivning

Förslag på ny skrivning

6 Kap
3 § Kallelse, beslutsförhet och omröstning

6 Kap
6 § Styrelsemöten

…

…

Motiv till justeringen: En språklig ändring.
Styrelsen föreslår årsmötet att besluta om stadgeändring i enlighet med proposition 2, förslag för
förslag.

Proposition 3 – Stadgeändring
Efter genomgång av stadgarna har följande förslag till justeringar av stadgarna framkommit.
Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsmötet beslutar om ändring av förbundets stadgar med
nedanstående omfattning:
Nuvarande skrivning

Förslag på ny skrivning

8B Kap

8B Kap
3 § GF:s stadgar (Ny paragraf)

Finns ingen skrivning idag.

Beslut om ändring av GF:s stadgar ska alltid
sändas in till Förbundsstyrelsen. GF är skyldig
att på begäran sända in sina tävlingsregler till
Förbundsstyrelsen och Riksidrottsstyrelsen.
Förbundsstyrelsen och Riksidrottsstyrelsen har
härvid rätt att påkalla ändring av stadgarna och
tävlingsreglerna om de strider mot Förbundets
stadgar, RF:s stadgar eller på annat sätt anses
vara olämpliga.
Gamla 3§ blir 4§.

Motiv till justering: Föra in skrivning likt det som finns runt godkännande av SFs stadgar från RF.
Texten är samma som RF har kring SFs stadgar.

Nuvarande skrivning

Förslag på ny skrivning

8B Kap
2§ Grenförbundens åligganden

8B Kap
3 § GF:s stadgar (Ny paragraf)

Det åligger grenförbunden särskilt att:
…
12. återrapportera till förbundet genom att
lämna årsredovisning med bokslut,
verksamhetsberättelse, revisionsberättelse
samt granskningsrapport till förbundsstyrelsen
senast 5 veckor innan förbundsmöte.

Det åligger grenförbunden särskilt att:
…
12. Samtidigt som årsmöteshandlingar skickas
ut till medlemsföreningarna även skicka dem till
förbundet.
13. Återrapportera till förbundet med
årsmötesprotokollet senast 5 veckor innan
förbundsmöte.

Motiv till justeringen: Informera Förbundsstyrelsen om vad som sker i grenförbunden och att
Förbundet får ta del av samma information som medlemsföreningarna.
Styrelsen föreslår årsmötet att besluta om stadgeändring i enlighet med proposition 3, förslag för
förslag.

