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Proposition 1
Redaktionell ändring av paragraf 12 i
stadgarna
Nuvarande lydelse:
12§ Hedersledamot m.m. Förbundsmötet och SDF-mötet
får på förslag av styrelsen kalla enskild person till
hedersordförande, hedersledamot eller ständig ledamot i
förbundsstyrelsen resp. SDF-styrelsen. Förbundsstyrelsen
och SDF-styrelsen får kalla enskild person till adjungerad
ledamot i resp. styrelse. Person som avses i denna paragraf
har yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt. Han får
utses till befattning inom styrelsen.
Förslag på ny lydelse:
12§ Hedersledamot m.m. Förbundsmötet och SDF-mötet
får på förslag av styrelsen kalla enskild person till
hedersordförande, hedersledamot eller ständig ledamot i
förbundsstyrelsen resp. SDF-styrelsen. Förbundsstyrelsen
och SDF-styrelsen får kalla enskild person till adjungerad
ledamot i resp. styrelse. Person som avses i denna paragraf
har yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt. Personen
får utses till befattning inom styrelsen.

Motivering: Redaktionella ändringar samt rättning av
hänvisning

Proposition 3
Ändring av antalet valbara personer i
valberedningen
Nuvarande lydelse
26§ Sammansättning Valberedningen utgörs av
ordföranden och två övriga ledamöter

Förslag på ny lydelse
26§ Sammansättning Valberedningen utgörs av
ordföranden och två eller fyra övriga ledamöter.
Valberedningen ska bestå av jämnt antal kvinnor och män
vad gäller ledamöter
Motivering: Valberedningen ska kunna breddas med fler
personer om årsmötet så önskar för ett bredare kontaktnät

Proposition 4

Motivering: Redaktionell ändring till könsneutral text

Redaktionell ändring av paragraf 28 i
stadgarna

Proposition 2

Nuvarande lydelse:

Redaktionell ändring av paragraf 22 i
stadgarna
Nuvarande lydelse:
22§ Valbarhet Valbar enligt punkterna 16-17 samt 20-21 är
person som under mötesåret fyler lägst 18 år och som är
mantalsskriven I Sverige. Ledamot av förbundsstyrelsen är
inte valbar som revisor eller revisorsuppleant. Medlem av
förbundsstyrelsen, regelnämnden eller förbundets revisorer
får inte inneha post i Valberedningen. Den av
förbundsmötet valda externa revisorn skall vara
auktoriserad revisor och hans suppleant skall vara
auktoriserad eller godkänd revisor. Om arbetstagares
valbarhet stadgas i § 13.

28§ Förslagsrätt Distriktsorganen får senast 10 veckor före
förbundsmötet avge förslag på personer för valen under
punkterna 16-21 i §20. Valberedningen skall senast den 15
februari tillställa distriktsorganen sitt förslag jämte uppgift
på samtliga till valberedningen nominerade personer.
Förslag på ny lydelse:
28§ Förslagsrätt Distriktsorganen får senast 10 veckor före
förbundsmötet avge förslag på personer för valen under
punkterna 16-20 i §21. Valberedningen skall senast den 15
februari tillställa distriktsorganen sitt förslag jämte uppgift
på samtliga till valberedningen nominerade personer.
Motivering: Rättelse av hänvisning i stadgarna, redaktionell
ändring

Förslag på ny lydelse:
22§ Valbarhet Valbar enligt punkterna 16-17 samt 20 är
person som under mötesåret fyller lägst 18 år och som är
mantalsskriven I Sverige. Ledamot av förbundsstyrelsen är
inte valbar som revisor eller revisorssuppleant. Medlem av
förbundsstyrelsen, regelnämnden eller förbundets revisorer
får inte inneha post i Valberedningen. Den av
förbundsmötet valda externa revisorn skall vara
auktoriserad revisor och dennes suppleant skall vara
auktoriserad eller godkänd revisor. Om arbetstagares
valbarhet stadgas i § 13.

Proposition 5
Redaktionell ändring av paragraf 29 i
stadgarna
Nuvarande lydelse:
29§ Kandidatnominering Innan kandidatnomineringen
börjar vid förbundsmötet, ska valberedningen meddela sitt
förslag beträffande de val som skall förekomma enligt
punkterna 16 - 21 i §21.
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Förslag på ny lydelse:
29§ Kandidatnominering Innan kandidatnomineringen
börjar vid förbundsmötet, ska valberedningen meddela sitt
förslag beträffande de val som skall förekomma enligt
punkterna 16 - 20 i §21.
Motivering: Rättelse av hänvisning, redaktionell ändring

Proposition 6
Införande av valnämnd
Förslag till ny paragraf under kapitel 3 i stadgarna
Valnämnden ska bestå fem ledamöter. De fem ledamöterna
ska representera respektive SDF inom Förbundet. Anmälan
om sådana ledamöter anmäls till Förbundsstyrelsen senast
den 1 februari, varvid Förbundsstyrelsen förelägger
Förbundsmötet detta förslag. Valnämnden utser ordförande
inom sig samt utser sekreterare. Ledamot i
Förbundsstyrelsen eller annat organ där ledamöterna väljs
av årsmötet är inte valbar till ledamot i valnämnden.
Valnämnden sammanträder på kallelse av ordföranden. Den
är beslutsmässig när kallelse har utgått minst tre dagar före
sammanträdet till ledamöterna och minst tre av dem är
närvarande. Valnämnden har till uppgift att förelägga
Förbundsmötet förslag på ordförande samt två till fyra
övriga ledamöter i Valberedningen. Valnämndens förslag
ska före den 1 februari tillställas Förbundsstyrelsen.
Valnämndens förhandlingar är förtroliga. Beslut ska
protokollföras
Motivering: För att säkerställa att valberedningen fylls med
bra kandidater så behöver en valnämnd bestående av
medlemmar från respektive SDF ta fram förslag till årsmötet

Proposition 7
Ändring av sammansättningen och
genomförandet av representantskapsmötet
Nuvarande 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. Föreningen måste vara medlem av förbundet.
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.
Förslag på 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 avlägga röst på mötet
har en röst och förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter har
en röst var. Alla föreningen representeras av ett ombud från
de SDF de tillhör. Ombud får inte representera mer än ett
distriktsorgan och inte vara medlem av Förbundsstyrelsen
eller anställd av förbundet. Distriktsorgan får bara sända ett
ombud för de samlade rösterna inom distriktet. Ombud ska
medföra fullmakt från det distriktet denne representerar. I
fullmakten ska ombudets rätt att utöva rösträtt anges.
Distriktsorganen skall ge de inom distriktet till förbundets
anslutna röstberättigade föreningarna tillfälle att innan
representantskapsmötet meddela sin röst till ombudet i
varje enskilt ändringsförslag på representantskapsmötet.
Förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter representeras av
ett ombud som är ordförande eller ordinarie ledamot i
Förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen ska ge varje ordinarie
ledamot tillfälle att innan representantskapsmötet meddela
sin röst till ombudet. Rösträtt i frågor som i huvudsak berör
Superserien (herr och dam) har endast förening som fullföljt
sina förpliktelser för spel i Superserien kommande säsong
samt förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter. Rösträtt i
frågor som i huvudsak berör Flaggfotboll (herr och dam) har
endast föreningar som har haft minst ett lag som fullföljt
officiellt deltagande i tävling anordnad av förbundet
innevarande år samt förbundsstyrelsens ordinarie
ledamöter. Om det finns osäkerhet kring huruvida ett
ändringsärende i huvudsak rör Superserien beslutar
förbundsstyrelsen om det gör det eller inte
Propositionen är svar på 2017 års årsmötesbeslut att utreda
om förbättringsmöjligheter för representantskapsmötet.
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Proposition 8
Ändringar av datum inför
representantskapsmötet
Nuvarande lydelse:
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 och 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 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.

Förslag på ny lydelse:
37§ Uppgifter Representantskapsmötet behandlar förslag
till ändringar av tävlingsbestämmelserna som inkommit
senast den 20 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 iTB 4. Förklaring till varför ändringföreslås 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 20 oktober publiceras på

förbundets officiella kungörelseorgan. Mötet skall hållas
under november eller december 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.
Motivering: datumen flyttas fram ca två veckor då
representantskapsmötet troligtvis behöver tidigareläggas
kommande år

Proposition 9
Ändringar i paragraf 34 i stadgarna,
gällande styrelsen åligganden
Nuvarande lydelse:
34§ Förbundsstyrelsens åligganden
13. senast den 31 december varje år till RF inlämna skriftliga
uppgifter på vilka föreningar som under kalenderåret har
erlagt sina årsavgifter till Förbundet.
Förslag på ny lydelse
34§ Förbundsstyrelsens åligganden
13. till RS insända beslutad ändring av SF:s stadgar och
tävlingsregler
Motivering: Ändring av styrelsens åligganden för att ligga i
linje med RF´s stadgar

Motion 1
Från Södra Svenska Amerikansk
Fotbollförbundet genom Iman Ziai
Motion 1.
Budgeten för år X bör inte fastställas på årsmöte år X. Vid
det tillfället har redan ett kalenderkvartal passerat och
seriestart sker inom kort. Dessutom får den nya styrelsen
(när så nyval sker) ont om tid att sätta sig in i verksamheten
innan seriestart. Slutligen, om budgeten inte skulle
godkännas, är det återigen väldigt ont om tid att göra nya
beräkningar, konsekvensanalyser, samt få till möten och
fastställande.
Jag vill därför lägga fram en motion för att ändra
fastställning av budget till att ske i samband med
representantskapsmötet som år X -1.
Ett alternativ är att förbundsmötet hålls sista helgen i
januari eller första helgen i februari (jag är medveten om
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söndagen), vilket ger den nya styrelsen mer tid att förstå
verksamheten och bearbeta eventuella nya budgetförslag.

Förbundsstyrelsen yttrande angående
motion nr 1:
Föreslår att avslå motionen och i framtiden arbeta fram en
budget i tätare dialog med distrikten

Motion 2
Från Södra Svenska Amerikansk
Fotbollförbundet genom Iman Ziai
Jag vill härmed lägga fram en motion för att ändra
röstningsförfarandet vid representantskapsmötet. Jag
föreslår att rösträtten övergår från förening, till
distriktsförbund. Detta skulle således motsvara
rösträttsförfarandet som gäller vid SAFFs årsmöte.

Fotbollsförbundet samt ishockeyförbundet var egentligen
positiva till förslaget, men en stor skara motståndare sägs
vara de huliganer som med järnhand styr vissa elitklubbar
(svartgult) i landet. Se bara hur en viss person styrde
svartgula hockeylaget och sedan kuppartat tog över
svartgula bandylaget (som råkar hålla till på samma
anläggning som STU, i kära Bergshamra där jag är född).

Förbundsstyrelsens yttrande angående
motion nr 3:
Föreslår att avstyrka motionen med hänvisning till beslut
som tagits på Riksidrottsmötet 2013 och som röstats ned
och FS anser därför att vi bör och inte har kapacitet att driva
frågan.

Förbundsstyrelsen yttrande angående
motion nr 2:
Föreslår att avslå motionen då det föregående år redan
finns beslut att föra fram proposition i ärendet

Motion 3
Från Södra Svenska Amerikansk
Fotbollförbundet genom Iman Z iai
Jag vill härmed lägga fram en motion till förbundsstyrelsen
att driva frågan om ”51%-regeln” i koppling till
Idrottsaktiebolag, som regleras av Riksidrottsförbundets
stadgar. Jag har under en längre tid engagerat mig i frågan
om kommersialisering av svensk idrott. Jag tillhör den
skaran som vill möjliggöra idrottsaktiebolag att ägas till mer
än 50% utav ”externa” aktieägare.
I nuläget kan en idrottsförening välja att bolagisera en del av
verksamheten, vanligtvis elitverksamheten, vanligtvis Dam,
Herr, och Junior Elit. Genom att bolagisera elitverksamheten
blir den mer attraktiv för extern kapitalanskaffning,
samtidigt som elitverksamhetens finanser inte riskerar att
äventyra breddidrotten/ungdomsverksamheten. En hel del
svenska elitklubbar inom fotboll och ishockey har valt att
bolagisera elitverksamheten.
RFs nuvarande stadgar lyder att Idrottsaktiebolagets röster
måste ägas av moderföreningen till minst 51%. Dvs externa
intressenter kan aldrig få majoritet i ett idrottsaktiebolag.
Detta medför att det i grund och botten totalt saknas
incitament till att investera i svensk idrott. Några år sedan
drevs en kampanj för att ändra denna punkt i RFs stadgar,
men motionen röstades ner på årsmötet det året.
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