
Förbundsstyrelsens förslag Nr 10    (Bordlagt ärende från FÅM 2020-10-04)    

 

Rubrik: Delegering avseende ändring av tävlingsregler 

Förslag:  

 

Förbundsstyrelsen (FS) föreslår: 

att delegera beslut om ändring av SFIF:s tävlingsregler till förbundsstyrelsen.  

Förbundsstyrelsens utlåtande:  

Under kapitel 2 Allmänna bestämmelser, enligt paragraf 15 § Tävlingsregler   

”För tävling i friidrott gäller RF:s, WA:s och SFIF:s tävlingsregler. Beslut om ändring av SFIF:s 

nationella tävlingsregler tas av förbundsårsmötet i den mån delegering till FS inte har skett.” 

Förslaget är att delegera ansvaret för ändring av nationella tävlingsregler till Förbundsstyrelsen. 

FS ska årligen genomföra en Tävling- och regelkonferens som ska behandla förslag om ändringar av 

tävlingsregler. Konferensen har till uppgift att behandla och föreslå eventuella ändringar av 

tävlingsregler och lämna rekommendation till FS för beslut och genomförande.  

Det är FS uppfattning att det är ett mer lämpligt tillvägagångsätt att diskutera tävling- och regelfrågor 

på en speciell konferens än att behandla detaljerade frågor på ett förbundsårsmöte. 

Tävling- och regelkonferensen ska ha hög kompetens och erfarenhet inom regelfrågor med 

representation från International Technical Officials (ITO), Starters, SFIF:s landslagsledning, Aktivas 

råd, Regelgruppen och Tävlings- och arrangemangskommittén (TAK). Föreningar och distrikt som 

lämnat förslag/motion om ändring av tävlingsregler ska vara representerade ifall de så önskar.  

Regelkonferensen ska genomföras under hösten (företrädesvis i oktober) varje år. Förslag till ändring 

av tävlingsregler lämnas till regelkonferensen istället för till Förbundsårsmötet, senast den 30 

september. Förslagen som skickas in till förbundet ska redovisas på friidrott.se med eventuella 

förklaringar. 

Detta förslag är att likställa med arbetssättet hur ändringar av tävlingsbestämmelser genomförs 

internationellt. Både inom European Athletics och World Athletics lämnas förslagen till ändringar till 

Council (styrelse) för beslut. 

Delegering till FS kan, i sin helhet eller i enskilda ärenden, upphävas av Förbundsårsmötet. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Förslaget bordlades vid Förbundsårsmötet 4 oktober 2020  

Förbundsstyrelsen föreslår 

att förslaget dras tillbaka och FS ges möjlighet att återkomma med nytt förslag tidigast till 

Förbundsårsmötet 2022. 


