
Förbundsstyrelsens förslag nr 1:  
 
Stadgeändringar 
 

Förslag: 
 
Förbundsstyrelsen (FS) föreslår 
att godkänna en revidering av stadgarna. 

 
Läsanvisningar: Förbundsstyrelsens förslag finns i högerspalten och ändringarna är 
markerade med överstrykning respektive fetstil. Endast det stycke som berörs i den aktuella 
paragrafen är medtaget. 
 
 

Nuvarande lydelse Förslag till lydelse 

26 § Sammansättning samt kallelse och 
beslutsmässighet Förbundsstyrelsen är, när 
förbundsårsmötet inte är samlat, förbundets 
beslutande organ. Förbundsstyrelsen, som 
har sitt säte i Stockholm, består av 
ordförande samt åtta övriga ledamöter valda 
av förbundsårsmötet. Styrelsen ska bestå av 
kvinnor och män, där båda könen bör vara 
företrädda med minst tre ledamöter. Det 
ankommer på valberedningen att arbeta för 
detta. Härutöver får den hos förbundet 
anställda personalen utse en ledamot och en 
personlig suppleant att ingå i styrelsen. 
Personalrepresentanten har yttrande- och 
förslagsrätt men inte rösträtt. 
 
Vid de tillfällen då ….. 
 

26 § Sammansättning samt kallelse och 
beslutsmässighet Förbundsstyrelsen är, när 
förbundsårsmötet inte är samlat, förbundets 
beslutande organ. Förbundsstyrelsen, som 
har sitt säte i Stockholm, består av 
ordförande samt åtta övriga ledamöter valda 
av förbundsårsmötet. Antalet övriga 
ledamöter ska vara lika fördelat mellan 
könen. Härutöver får den hos förbundet 
anställda personalen utse en ledamot och en 
personlig suppleant att ingå i styrelsen. Har 
det inom SFIF utsetts ett Ungdomsråd ska 
en representant från Ungdomsrådet 
adjungeras till styrelsen. 
Personalrepresentanten och representanten 
från Ungdomsrådet har yttrande- och 
förslagsrätt men inte rösträtt. 
 
Vid de tillfällen då ….. 
 

 
Bakgrund 
 
Stadgeöversynen är föranledd av ambitionen att harmoniera SFIF:s stadgar med RF:s 
stadgar. Av RF:s stadgar följer: 

RF 3 kap 3 § Sammansättning av styrelse m m 

Varje till RF ansluten idrottsorganisation ska verka för att styrelsen, 
valberedningen, kommittéer, och andra organ får sådan sammansättning att 
jämställdhet mellan kvinnor och män nås och att ungdomar ingår. 
Jämställdhet ska också eftersträvas i delegationer för sådan organisation där 
fler än en person ska ingå. 

 



En reglering i stadgarna är det mest effektiva sättet för SFIF att verka för den jämställdhet 
mellan könen som RF eftersträvar. När det gäller frågan om ungdomar är det vanskligare att 
skriva in i stadgarna, bland annat eftersom definitionen av ”ungdom” saknas. Föreliggande 
förslag innebär att en representant från SFIF:s Ungdomsråd – om sådant råd finns – ska 
adjungeras till styrelsen med yttrande och förslagsrätt men utan rösträtt.   
 
Förslaget kan även betraktas som en kodifiering av den rådande ordningen. Valberedningen 
har sedan flera år tillbaka aktivt sökt och till förbundsårsmötet föreslagit ledamöter på sätt 
att antalet övriga ledamöter ska bli lika fördelat mellan könen. Likaså har sedan flera år 
tillbaka en representant från ungdomsrådet varit adjungerad i styrelsen.  


