
Propositioner till årsmötet 2016

6:e kapitlet REPRESENTANTSKAPSMÖTET 

36§ Sammansättning, rösträtt 
Representantskapsmötet utgörs av de föreningar som har haft minst ett lag som fullföljt officiellt 
deltagande i tävling anordnad av förbundet innevarande år samt förbundsstyrelsens ordinarie 
ledamöter. 
Förening som har rätt att delta har en röst och förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter har en röst 
var. Fullmakt är inte giltig och fysisk närvaro på mötet är ett krav för att kunna delta på mötet. 
Vidare måste föreningens ombud vara ledamot i föreningens styrelse samt styrka detta genom att 
skicka in en kopia på senaste årsmötesprotokollet/konstituerande mötesprotokoll till kansliet.
Rösträtt i frågor som i huvudsak berör Superserien har endast förening som fullföljt sina 
förpliktelser för spel i Superserien kommande säsong samt förbundsstyrelsens ordinarie 
ledamöter. Rösträtt i frågor som i huvudsak berör Damer Div 1 har endast förening som fullföljt 
sina förpliktelser för spel i Damer Div 1 kommande säsong samt förbundsstyrelsens ordinarie 
ledamöter. Om det finns osäkerhet kring huruvida ett ändringsärende i huvudsak rör superserien 
eller Damer Div 1 beslutar förbundsstyrelsen om det gör det eller inte. 

37§ Uppgifter 
Representantskapsmötet behandlar förslag till ändringar av tävlingsbestämmelserna som 
inkommit senast den 30 september. 
En kommitté utsedd av Förbundsstyrelsen som ska innehålla representant från FS, DU, TU 
sammanställer sedan en komplett lista med förslagen som ska innehålla följande:

1. Nummer på paragraf för ändring
2. Nuvarande skrivning i TB
3. Förslag på ny skrivning i TB
4. Förklaring till varför ändring föreslås
5. Ev påverkan på annan paragraf i TB

Förslag som inte uppfyller punkt ett till fyra kommer inte hanteras av kommittén.

Vid det fallet att fler förändringsförslag skickas in gällande samma paragraf förbereder 
kommittén ett sammantaget förslag i samråd med förslagsställaren/förslagsställarna för 
publicering i den mån det är möjligt.

För att ändringsförslaget ska behandlas vid Representantskapsmötet krävs att förslagsställare 
närvarar vid Representantskapsmötet, skriftlig fullmakt är giltig.

De inkomna förslagen skall senast 31 oktober publiceras på förbundets officiella kungörelseorgan.
Mötet skall hållas under november eller december vartannat år varje jämnt årtal på datum som 
förbundsstyrelsen bestämmer. Plats och datum skall meddelas senast tre månader innan mötet. 
Mötet leds av förbundsstyrelsen utsedd person. 
Beslut om förändring av tävlingsbestämmelserna kräver 2/3 majoritet av de närvarande rösterna. 
FS tillser att tävlingsbestämmelserna senast den 31 december delges föreningarna inför 
kommande säsong.



3§ Tillhörighet
Förbundet är anslutet till Sveriges Riksidrottsförbund (RF), International Federation of American 
Football (IFAF) och IFAF Europe. 

20§ Tidpunkt och kallelse till förbundsmötet
Förbundsmötet äger rum tidigast åtta veckor och senast tolv veckor efter avslutat räkenskapsår. Plats 
för förbundsmötet bestämmer förbundsstyrelsen. Kallelse till förbundsmötet sker senast tre 
månader före mötet genom kungörelse i förbundets officiella kungörelseorgan och senast tre veckor 
före mötet genom brev till röstberättigade organisationer. Förslag till föredragningslista för mötet, 
verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna verksamhets- och räkenskapsåret samt 
verksamhetsplan och inkomst- och utgiftstatus för innevarande verksamhets- och räkenskapsår samt 
förbundsstyrelsens förslag (propositioner) och inkomna motioner till förbundsmötet - vilka ska 
åtföljas av styrelsens yttrande och, om motionen kommer från förening, av SDF-styrelsen yttrande 
ska senast tre veckor före mötet sändas till distriktsorganen och föreningarna.

21§ Ärenden vid förbundsmötet
Vid förbundsmötet skall följande ärenden förekomma:

1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den

utav förbundsstyrelsen upprättade röstlängden.

2 Fastställande av föredragningslista för mötet.

3. Fråga om mötets behöriga utlysande.

4. Val av ordförande för mötet.

5. Val av sekreterare för mötet.

6. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll samt två rösträknare.

7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna för det gångna verksamhetsoch

räkenskapsåret

8. Behandling av revisorernas berättelse för samma tid.

9. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.

10. Behandling av förbundsstyrelsens propositioner.

11. Behandling av motioner som getts in i den ordning som stadgas i 23§

12. Genomgång av verksamhetsplan för innevarande räkenskapsår.

13. Genomgång av inkomst- och utgiftsstatus för innevarande räkenskapsår.



14. Fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet.

15. Antagande av förbundets officiella kungörelseorgan.

16. Val på ett år av förbundsordförande tillika ordförande i förbundsstyrelsen.

17. Val på två år av tre till fyra ledamöter samt två suppleanter på ett år.

Förbundsstyrelsen skall totalt bestå av sex till åtta ledamöter samt två

suppleanter

18. Val på ett år av två revisorer och en revisorssuppleant, en extern auktoriserad revisor med 
suppleant Ersätts med: Val på ett år av en extern auktoriserad revisor och en revisorssuppleant.

samt en intern revisor.

19. Fråga om val av ombud till riksidrottsmötet.

20. Val på ett år av ordförande och två övriga ledamöter till valberedningen.

21 Val på ett år av ordförande och två övriga ledamöter till regelnämnden.

31§ Revision och revisorer

Förbundets verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall årligen revideras av en auktoriserad

eller godkänd revisor., däribland en ledamot av RF:s revisionskommitté.

Förbundsstyrelses räkenskaper och övriga handlingar överlämnas årligen efter avslutat räkenskapsår

till revisorn. Handlingarna skall senast efter verkställd revision med revisorns berättelse vara

förbundsstyrelsen tillhanda senast 30 21 dagar före förbundsmötet.


