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Till: 
Svenska Friidrottsförbundet 
Box 11 
171 18 SOLNA 
 

Motion till förbundsmötet mars 2010 
 

Valberedning i Svensk Friidrott 
 
 
Vikten av en stark valberedning med bred erfarenhet och stor integritet är viktig för Svensk 
Friidrott. Valberedningens arbete är många gånger svårt särskilt omvittnat inte minst av VB:s 
ordförande vid FM 2009. Valberedningens arbete bör förnyas och stödjas.  
 
Vi har ett gemensamt ansvar i Svensk friidrott för detta.  
 
Nomineringar skall enligt nuvarande stadgar vara valberedningen tillhanda senast 15 januari. 
Vi vill justera detta datum så att vi får ett datum 10 januari för förslag, nomineringar och 
stadgeändringar. 
 
Vi tror att intresset för valberedningens arbete markant skulle öka om nomineringarna delges 
röstberättigade så fort de kommit in. 
Detta tillsammans med att valberedningen i ett betydligt tidigare läge delger sitt beslut är 
viktigt för Svensk friidrotts demokrati. 
 
Att fortsatt välja en valberedning i Svensk Friidrott på slutet av ett långt FM när många 
delegater t o m redan har rest hem känns inte heller bra. Man bör överväga en särskild 
nomineringskommitté men vi nöjer oss så här långt med att följa den nyordning med särskilt 
nomineringstillfälle för valen till FS tidigare under FM. Detta tillfälle bör fortsatt också gälla val 
av valberedning varför denna s k hearing om möjligt bör ledas av extern person.  
 
Vi föreslår: 
 
Att FM antar följande stadgemässiga tillägg rörande valberedningens ledamöter och 
arbete  
 
25 § Valberedningen  
 
Nuvarande skrivning: 
Dessa organisationer har rätt att senast den 15 januari föreslå kandidater för valen under 21 
§ punkterna 12-14.  
 
Ändras till: 
Medlemsföreningar i SDF och röstberättigade SDF har rätt att senast den 10 januari 
nominera kandidater för valen under 21 § punkterna 12-14.  
 



 
Utöver formella nomineringar som redovisas kan enskilda medlemmar ge uppslag till 
valberedningen. 
 
Valberedningen skall senast 31 jan för val enligt 21 § punkterna 12-14 skriftligen delge 
röstberättigade organisationer  namnen på de kandidater som nominerats.  
 
 
Nuvarande skrivning: 
Senast två veckor före förbundsårsmötet skall valberedningens ordförande skriftligen delge 
samtliga röstberättigade organisationer sitt förslag beträffande varje val enligt 21 § punkterna 
12-14 samt meddela namnen på de kandidater som i övrigt nominerats.  
 
Ändras till: 
Senast fyra veckor före förbundsårsmötet skall valberedningens ordförande skriftligen delge 
samtliga röstberättigade organisationer sitt förslag beträffande varje val enligt 21 § punkterna 
12-14 samt meddela namnen på de kandidater som i övrigt nominerats.  
 
 
Ny skrivning 
Nomineringstillfälle med hearing av föreslagna kandidater såväl till FS och valberedning  
genomförs vid  första dagen av FM. Denna nomineringsdel leds av extern person. 
 
 
 
 Medelpads friidrottsförbunds styrelse 
 
Jan Holmsten, ordförande 
 
 
 
 


