
Förbundsstyrelsens förslag Nr 2 

Revidering av stadgar för Svenska Friidrottsförbundet och stadgemall för 

specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska Friidrottsförbundet att gälla från och med den 

1 januari 2022 

Förslag: 
 
Förbundsstyrelsen (FS) föreslår att förbundsårsmötet beslutar  
 
att anta nya stadgar för Svenska Friidrottsförbundet (enligt bilaga 1) och ny stadgemall för 
specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska Friidrottsförbundet (enligt bilaga 4) att gälla från och med 
den 1 januari 2022 – med ändring av namn på vissa specialdistriktsförbund i 3 kap 2§ och 6 kap 2§ 
enligt följande: 1. Övre Norrlands Friidrottsförbund ändras till Norra Norrlands Friidrottsförbund, 
Nedre Norrlands Friidrottsförbund ändras till Södra Norrlands Friidrottsförbund och Bergslagens och 
Mälardalens Friidrottsförbund ändras till Södra Svealands Friidrottsförbund. 
 
att även anta nya stadgar för Svenska Friidrottsförbundet enligt förslag i bilaga 3 vilka föreslås träda i 
kraft från 27 mars 2021.  
 

 

Bakgrund 

Vid det digitala förbundsårsmötet den 4 oktober 2020 beslutades att med utgångspunkt i Slutrapport 

från arbetsgruppen för framtagande av förslag till beslut om införande av en ny regional organisation 

för Svensk Friidrott från och med den 1 januari 2022 införa en ny regional organisation utifrån 

följande inriktning: 

•   Samtliga specialdistriktsförbund ska från och med 2022 ha de administrativa och operativa 

 basuppgifter som redovisas i avsnitt 4 i slutrapporten. 

• Svenska Friidrottsförbundet ska från och med den 1 januari 2022 bestå av nio 

 specialdistriktsförbund i enlighet med den indelning som redovisas i avsnitt 5 i slutrapporten. 

• Svenska Friidrottsförbundet ska i enlighet med det förslag som redovisas i avsnitt 6 i 

 slutrapporten under minst tre års tid svara för finansiering av totalt 3,7 nya tjänster fördelade 

 på sex specialdistriktsförbund (SDF) samt ett verksamhetsstöd till samtliga SDF. 

• De specialdistriktsförbund som ingår i Götalandsregionen och Svealandsregionen föreslås att 

 förbereda en avveckling av respektive region som juridisk person. 

• Svenska Friidrottsförbundet ska i dialog med företrädare för de tre regionerna och berörda 

 specialdistriktsförbund säkerställa att den tävlingsverksamhet (regionmästerkap och 

 serietävlingar för föreningar) som anordnats av regionerna kan fortleva och utvecklas i enlighet 

 med avsnitt 11 i slutrapporten. 

• Röstlängden för Svenska Friidrottsförbundets årsmöte från och med 2022 ska vara utformad 

 enligt de principer som redovisas i avsnitt 12 i slutrapporten. 



Förbundsstyrelsen valde efter årsmötet att dela in det fortsatta arbetet i tre huvudsakliga faser, tiden 

fram till förbundsårsmötet, då formellt beslut om en ny organisation ska tas genom antagande av nya 

stadgar, tiden mellan förbundsårsmötet och den 31 december 2021, under vilken de nya distrikten 

ska ta form på allvar med extra distriktsårsmöten i november som en viktig milstolpe, samt tiden från 

och med den 1 januari 2022 då den nya organisationen träder i kraft.  

 

Vid ordförandekonferensen den 21 november 2020 presenterades mer ingående vad som behöver 

åstadkommas inom Svenska Friidrottsförbundet respektive inom specialdistriktsförbunden under var 

och en av dessa tre faser. Presentationen som visades skickades därefter ut till samtliga SDF-

ordförande genom ett mejl den 25 november.  

 

Förbundsstyrelsens bedömning är att arbetet med den första fasen har följt den uppgjorda 

planeringen vilket gör att det nu finns förutsättningar att lägga fram förslag till nya stadgar och en ny 

stadgemall för specialdistriktsförbunden, i enlighet med bilaga 1 respektive 4, för beslut.  

 

Vid sidan av de stadgeändringar som är direkt föranledda av den nya regionala organisationen så har 

det i arbetet med revideringen framkommit behov av att göra några andra ändringar, bland annat 

med anledning av den extra RF-stämman i december som beslutade att Dopingkommissionens 

tidigare uppgifter fr o m 1 januari 2021 ska hanteras av Antidoping Sverige AB (ADSE).  

När det gäller stadgemallen för specialdistriktsförbunden har den erhållit en helt ny struktur.  

Utöver ändringarna i både Svenska Friidrottsförbundets stadgar och SDF;s stadgemall som en 

konsekvens av Ny regional enligt bakgrund ovan föreslår Förbundsstyrelsen ytterligare några 

ändringar i Svenska Friidrottsförbundets stadgar. Dessa förslag finns presenterade i bilaga 3.  

Bilagor 

Bilaga 1 Stadgar för Svenska Friidrottsförbundet (förslag på nya) 

Bilaga 2 Stadgar för Svenska Friidrottsförbundet (nuvarande) 

Bilaga 3 Stadgar för Svenska Friidrottsförbundet (ändringsanvisningar) 

Bilaga 4  Stadgemall för specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom Svenska Friidrottsförbundet  

  (förslag på nya) 

Bilaga 5  Stadgemall för specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom Svenska Friidrottsförbundet  

  (nuvarande) 

Bilaga 6 Stadgemall för specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom Svenska Friidrottsförbundet  

 (ändringsanvisningar) 

 

 


