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Proposition 1, förändring i tillhörighet 

Förbundsstyrelsen föreslår: 

att förbundsmötet antar de nya stadgarna för tillhörigheten för SAFF. 

Ny lydelse: 

3§Tillhörighet 

Förbundet är anslutet till Sveriges Riksidrottsförbund (RF) och IFAF Europe. 

Tidigare lydelse: 

3§Tillhörighet 

Förbundet är anslutet till Sveriges Riksidrottsförbund (RF) och European Federation of American 
Football (EFAF). 

Proposition 2, förändring hur röstlöngd tas fram till förbundsmötet 

Förbundsstyrelsen föreslår: 

att förbundsmötet antar de nya stadgarna för hur röstlängden ska tas fram till SAFFs 
förbundsmöten. 

Ny lydelse:  

19§ Rösträtt 

Vid förbundsmöte har distriktsorganen en röst för varje till förbundet anslutna föreningar inom 
distriktet, vilka fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter.   

För de föreningar som har mellan 100-300 medlemmar ges distriktsorganet en extra röst och för 
de föreningar somhar fler än 300 medlemmar ges distriktsorganet två extra röster.  

Medlemsantalet ska framgå av föreningens av föreningens revisor underskrivna årsredovisning. 

De stadgeenliga skyldigheterna definieras som att föreningar ska ha betalt medlemsavgiften till 
förbundet för senaste verksamhetsåret samt skickat in av revisorerna underskriven 
årsredovisning för senaste verksamhetsåret.  

Det åligger förbundsstyrelsen  att upprätta röstlängd för förbundsmötet att gälla tiden 1 januari- 
31 december. 

Tidigare lydelse: 

19§ Rösträtt 

Vid förbundsmöte har distriktsorganen en röst för varje till förbundet anslutna föreningar inom 
distriktet, vilka senast den 30 juni har fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter.   

För de föreningar som har mellan 100-300 medlemmar ges distriktsorganet en extra röst och för 
de föreningar somhar fler än 300 medlemmar ges distriktsorganet två extra röster.  
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Medlemsantalet tas fram efter de medlemmar som föreningen har registrerade  i Idrotten Online 
den 31 december föregående år. 

De stadgeenliga skyldigheterna definieras som att föreningar ska ha betalt medlemsavgiften till 
förbundet, skickat in av revisorerna underskriven årsredovisning för senaste verksamhetsåret.  

Av årsredovisningen skall antalet medlemmar framgå. 

Det åligger förbundsstyrelsen  att upprätta röstlängd för förbundsmötet att gälla tiden 1 januari 31 
december. 

 
Proposition 3, förändring av rösträtt på Representantskapsmöte 

Förbundsstyrelsen föreslår: 

att förbundsmötet antar de nya stadgarna för rösträtten ska se ut på representatskapsmötet. 

Ny lydelse: 

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. 

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. 

 
Tidigare lydelse: 

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. 


