
Förbundsstyrelsens förslag Nr 11    (Bordlagt ärende från FÅM 2020-10-04)    

Rubrik: Förbundsårsmöte respektive Friidrottsforum genomförs vartannat år.  

 

Förslag: 

 

Förbundsstyrelsen (FS) föreslår: 

att Svenska Friidrottsförbundet från och med år 2022 genomför förbundsårsmöte respektive 

Friidrottsforum vartannat år. Jämna år arrangeras förbundsårsmöte. Udda år arrangeras 

Friidrottsforum. 

att mandatperioderna för förbundsordförande blir från år 2022 två år och för ledamöter av 

förbundsstyrelsen två år. 

att det genomförs en utvärdering av att genomföra förbundsårsmöte vartannat år efter 

förbundsårsmötet 2026. 

att Svenska Friidrottsförbundets stadgar ändras enligt följande: 

7 §: Andra stycket om arbetsår stryks. 

18 § sjunde stycket ändras till: 

”Det åligger SFIF att upprätta röstlängd före januari månads utgång det år förbundsårsmöte äger 

rum, att gälla till ny röstlängd har upprättats.” 

20 § första stycket ändras till: 

” Förbundsårsmöte hålls vartannat år före utgången av mars månad på tid och plats som 

förbundsstyrelsen bestämmer. Detta gäller jämna år. Udda år ska ett Friidrottsforum arrangeras.” 

21 § ändras till: 

Motioner att behandlas vid årsmötet ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 15 januari det 

år förbundsårsmöte äger rum. 

22 § punkt 5 ändras till: 

”Behandling av verksamhetsberättelser, årsredovisningar samt revisionsberättelser för de två 

senaste verksamhetsåren: 

a) Verksamhetsberättelser 

b) Årsredovisningar 

c) Revisionsberättelser” 

22 § punkt 6 ändras till: 



”Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning för de två senaste verksamhetsåren.” 

22 § punkt 8 ändras till: 

”Fastställande av medlemsavgift till SFIF för två år.” 

22 § punkt 9 ändras till: 

”Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av två år. 

22 § punkt 10 ändras till: 

”Val av erforderligt antal övriga ledamöter för en tid av två år. 

22 § punkt 11 ändras till: 

”Val av två revisorer med personliga ersättare eller ett revisionsbolag, med uppgift att granska 

verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom SFIF inom en tid av två år.” 

22 § punkt 13 ändras till: 

”Val av ordförande i valberedning för en tid av två år.” 

22 § punkt §14 ändras till: 

”Val av fyra ledamöter i valberedningen för en tid av två år.” 

25 § fjärde och femte styckena ändras till: 

”Senast den 15 december året före förbundsårsmötet ska valberedningens ordförande på SFIF:s 

hemsida offentliggöra vilka styrelseledamöter, vars mandattid går ut vid förbundsårsmötet, som 

avböjt kandidatur. 

Föreningar och SDF har rätt att senast den 15 januari det år förbundsårsmötet äger rum föreslå 

kandidater för valen under 22 § punkterna 9-11.” 

27 § punkt 6 ändras till. 

”6. för varje räkenskaps- och verksamhetsår upprätta verksamhetsberättelse med årsredovisning, 

som ska bestå av förvaltningsberättelse och resultat- och balansräkning,  

7. senast den 1 mars varje år ställa förvaltningsberättelsen, räkenskaperna och övriga för revision 

erforderliga handlingar avseende föregående räkenskapsår till revisorernas förfogande,  

8. årligen på hemsidan tillgängliggöra årsredovisning och revisionsberättelse så snart revisorerna har 

utfört sin granskning,” 

Förbundsstyrelsens utlåtande:  

 

Arbetet med att utveckla demokratin är en kontinuerlig process inom Svensk Friidrott. Viktigt att 

beakta i denna analys är även att det ofta är långa ledtider inom demokratisk folkrörelseverksamhet.  

 



Med tanke på det långsiktiga uppdraget med utveckling av verksamheten som en Förbundsstyrelse 

har att ta ansvar för, på uppdrag av friidrottsrörelsen, anser FS att det är lämpligt att ett 

förbundsårsmöte genomförs endast vartannat år. Det skapar större möjligheter för ledamöter att 

sätta sig in i verksamheten men framförallt att långsiktigt driva viktiga frågor och bidra till utveckling. 

I förslaget anges att mandatperioden för styrelseledamöter föreslås blir två år.  

 

Detta innebär en mindre risk att alla styrelseledamöter kan avgå samtidigt, men efter att lyssnat med 

andra specialförbund och gjort ett omfattande analysarbete så anser FS att riskerna är större att det 

blir svårt att rekrytera styrelseledamöter för en så lång tid som fyra år. Det kan för en del personer 

vara en lång tid att binda sig för ett åtagande. En utvärdering av denna nya ordning kommer att 

genomföras efter förbundsårsmötet år 2026. 

 

Ett förbundsårsmöte med dess mer formella former ska lämpligen kompletteras vartannat år med ett 

Friidrottsforum där det finns plats för mer informella samtal och diskussioner om viktiga 

framtidsfrågor inom friidrotten. Ett sådant upplägg gör att flera ledare kan involveras i den 

demokratiska processen och trösklarna för deltagande i debatten blir lägre. Detaljer om 

Friidrottsforum fastställs av Förbundsstyrelsen, men en tydlig arbetsinriktning ska vara att ta upp 

aktuella framtidsfrågor och att upplägget sker på ett sådant sätt att det inbjuder flera individer än på 

ett förbundsårsmöte att delta i det demokratiska utbytet och samtalen.  

 

Underlag till detta förslag från FS har erhållits genom att studera det demokratiska mötesupplägget 

inom Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Där genomförs Riksidrottsmötet (RIM), som är 

beslutande, vartannat år och följande år arrangeras Riksidrottsforum, som ej är beslutande, där det 

informeras och diskuteras om viktiga frågor inför kommande RIM, men även andra aktuella ämnen 

inom svensk idrott.  Förbundsstyrelsen har även i beredningen av detta styrelseförslag haft kontakter 

med andra specialförbund som redan tidigare genomfört den aktuella förändringen och har goda 

erfarenheter från föreslagen modell. De positiva erfarenheterna handlar dels om att få ett mer 

långsiktigt fokus på beslut och olika vägval för verksamheten inom de aktuella specialförbunden, men 

även delaktighet från flera personer och grupper i diskussioner, samtal och debatter. 

 

Den föreslagna ändringen för med sig ett flertal följdändringar i stadgarna. Dessa framgår av att-

satserna i det formella styrelseförslaget.  

 

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

 

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. 

 


