
Motion nr 8 
 
 
Avsändare:  Jämtland/Härjedalens FIF, Norrbottens FIF, Närkes FIF, Värmlands FIF, 
Ångermanlands FIF, IF Göta 
 
Förbundsstyrelsens (FS) yttrande över motionärernas förslag angående ” Internationella 
företrädares plats i förbundsstyrelsen” 
 

Motionärernas förslag:  
att ta bort styckena avseende Internationella företrädares plats i förbundsstyrelsen i Svenska 
Friidrottsförbundets stadgar, i 4 Kap 26 §* och 3 Kap 18 § 
 
att uppdra åt förbundsstyrelsen att aktivt arbeta för att de aktuella skrivningarna i stadgarna för WA 
och EAA tas bort. 

 
Förbundsstyrelsen föreslår: 
 
att avslå motionen. 
 
Förbundsstyrelsens utlåtande:  

 
Svenska Friidrottsförbundet (SFIF) är medlemmar i Europeiska Friidrottsförbundet, European 
Athletics (EAA) och Internationella Friidrottsförbundet, World Athletics (WA) och som medlem måste 
SFIF följa de bestämmelser som är föreskrivna i förbundens respektive stadgar. 
 
I dessa organisationer har det på demokratisk väg beslutats om att medlemmar i WA:s och EAA:s 
styrelser (benämns internationellt som council) ska ha rätt till en styrelseplats med rösträtt i sin 
hemnations förbundsstyrelse.  
 
FS framhåller att det är betydelsefullt för Svensk Friidrott att erhålla internationell representation 
och engagera sig på europeisk samt global nivå. Friidrotten är som bekant mycket internationell. 
Därför ser FS det som positivt att WA/EAA-representanten finns med som fullvärdig medlem i 
förbundsstyrelsen. Vidare är det angeläget att det finns en god förankring i det nationella förbundet 
hos våra internationella företrädare. 
 
FS beslutar därför att avslå motionärernas förslag att ta bort skrivningen i 4 Kap, 26 §* (vid de 
tillfällen då någon svensk företrädare är medlem av WA:s eller EAA:s styrelse, ska han eller hon också 
automatiskt ingå i förbundsstyrelsen oaktat om han eller hon är vald av förbundsårsmötet.) och i 3 
Kap, 18 §. (Vid de tillfällen då någon svensk företrädare är medlem av WA:s styrelse så äger han eller 
hon också rätt att deltaga vid förbundsårsmötet och äger då även rösträtt (en röst). 
 
Det är FS uppfattning att besluten om de internationella styrelsemedlemmarnas demokratiska 
representation i sitt nationella förbund är fattade i demokratisk ordning och också föreskrivna i 
respektive organisations stadgar. 
 
 
*Not; 4 Kap 26 § har i samband med slutjustering av stadgarna efter Förbundsårsmötet ändrats till 4 
Kap 25 §. 
 


