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Proposition 1 

BAKGRUND 
Under Riksidrottsmötet 2019 beslutades det att kraven för medlemskap i RF skärps och även kring nya 
storlekskrav på idrottsförbunden vad gäller den ekonomiska bidragsfördelningen. Syftet var att 
idrottsrörelsen ska växa genom att bli större organisatoriska enheter. Detta ledde bland annat till att 
Svenska Landhockeyförbundet blev utröstade ur Riksidrottsförbundet (med verkställande 2021-01-01), 
Svenska Baseboll och Softbollförbundet blev klassade som ett litet förbund med kraftigt sänkta 
ekonomiska bidrag som följd, Svenska Amerikansk Fotbollförbundet hamnade precis över gränsen för att 
klassas som ett stort förbund men löper stor risk att i framtiden bli ett litet förbund.  

Under hösten 2019 och vintern 2020 har det genomförts en förstudie som inkluderat dessa tre förbunden 
samt Riksidrottsförbundet. Syftet med förstudien har varit att utreda om det finns förutsättningar för en 
sammanslagning men också att så långt som möjligt utreda konsekvenserna av ett samgående.  

Efter avslutad förstudie har respektive förbundsstyrelse enskilt beslutat om att ett samgående mellan de 
tre förbunden är, med de nya förutsättningarna, det bästa alternativet för att i framtiden kunna ge 
medlemmarna så bra förutsättningar för utveckling som möjligt.  

Förstudien finns bifogad till propositionen 

FÖRBUNDSSTYRELSEN PROPOSITIONSFÖRSLAG TILL BESLUT 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman  

- Att under verksamhetsåret 2020 ge förbundsstyrelsen i uppdrag att förbereda och skapa förutsättningar 
för en sammanslagning mellan de tre organisationerna Svenska Amerikansk Fotbollförbundet, Svenska 
Baseboll och Softbollförbundet samt Svenska Landhockeyförbundet 

- Att förutsättningarna, inkluderande men ej exkluderat till organisation, demokrati, ekonomisk 
fördelning, varumärke m.m, för den organisatoriska sammanslagningen presenteras och beslutas på ett 
extra årsmöte i november 2020 i Stockholm. 

- Att om ett fördelaktigt samgående ej kan uppnås, avsluta processen. 

 

Proposition 2 
Förbundsstyrelsen föreslår att ändring av §1.10 enligt nedan beskrivet förslag genomförs  

NUVARANDE TEXT 
För upplösning av förbundet krävs beslut härom med minst 2/3 av antalet angivna röster vid två på 
varandra följande förbundsmöten, hållna med minst ett års mellanrum. 
NY TEXT 
För upplösning av förbundet krävs beslut härom med minst 2/3 av antalet angivna röster vid två på 
varandra följande förbundsmöten, hållna med minst 90 dagars mellanrum. 

MOTIVERING 
Anledningen till förslaget av ändringen av stadgarna är för att vid ett samgående kunna göra samgåendet 
så snart som möjligt. Om parterna under kommande utredning kommer fram till att en samlad 
organisation (en juridisk person) är den bästa lösningen i framtiden så finns det möjlighet att då avsluta 
övriga organisationer på det extra årsmötet i november och ordinarie årsmöte i mars 2021. Om lösning 
med flera juridiska personer anses som vägen framåt kommer denna paragraf inte att behöva användas. 

  



 
 

Proposition 3 
Förbundsstyrelsen föreslår att ändring av §1.1 enligt nedan beskrivet förslag genomförs  

NUVARANDE TEXT 
Svenska Amerikansk Fotbollförbundet (SAFF) - i dessa stadgar benämnt Förbundet - har till uppgift att 
främja och administrera idrotten i Sverige samt företräda denna idrott i utlandet, även såsom verka för att 
amerikansk fotboll blir tillgänglig för alla.  Förbundets verksamhet skall stå i överensstämmelse med 
idrottens mål och inriktning enligt 1 kap i Sveriges Riksidrottsförbunds (RF) stadgar. 

NY TEXT 
Svenska Amerikansk Fotbollförbundet (SAFF) - i dessa stadgar benämnt Förbundet - har till uppgift att 
främja och administrera idrotten i Sverige samt företräda denna idrott i utlandet, även såsom verka för att 
amerikansk fotboll och flaggfotboll blir tillgängligt för alla. Förbundets verksamhet skall stå i 
överensstämmelse med idrottens mål och inriktning enligt 1 kap i Sveriges Riksidrottsförbunds (RF) 
stadgar. 

MOTIVERING 
Inkludera Flaggfotboll som faktiskt inte nämns annars. En definiering att förbundet bedriver två olika 
idrotter. 

 

Proposition 4 
Förbundsstyrelsen föreslår att ändring av §1.5 enligt nedan beskrivet förslag genomförs  

NUVARANDE TEXT 
Förbundets regionala organ (distriktsorgan) är specialidrottsdistriktsförbund (SDF) eller Ombud 
Amerikansk Fotboll (OAF). OAF ska finnas i de RF-distrikt (DF) som saknar SDF. Distriktsorgan har i fråga 
om administration det område som stadgas i kapitel 8. 

NY TEXT 
Förbundets regionala organ (distriktsorgan) är specialidrottsdistriktsförbund (SDF). Distriktsorgan har i 
fråga om administration det område som stadgas i kapitel 8. 

MOTIVERING 
Detta är en relik från 10–15 år sedan. Funktionen OAF har aldrig använts. 

 

Proposition 5 
Förbundsstyrelsen föreslår att ändring av §1.16 enligt nedan beskrivet förslag genomförs  

NUVARANDE TEXT 
Förbundsstyrelsen, valberedningen och kommittéer skall bestå av kvinnor och män. 
NY TEXT 
Förbundsstyrelsen, valberedningen och kommittéer skall bestå av kvinnor och män. Fördelningen av 
ledamöter i respektive organ får inte understiga 40 procent av ettdera könet. 
MOTIVERING 
För att följa RFs nya bestämmelser 

  



 
 

Proposition 6 
Förbundsstyrelsen föreslår att ändring av §2.1 samt §2.3 enligt nedan beskrivet förslag genomförs  

NUVARANDE TEXT 
§2.1 
Förbundsmöte består av ombud för distriktsorganen. Ombud får inte företräda mer än ett distriktsorgan 
och inte vara ledamot av förbundsstyrelsen. Distriktsorgan får sända ett ombud för varje röst men kan låta 
ett ombud representera mer än en röst. Ombud skall medföra fullmakt från distriktsorgan. I fullmakten 
ska ombudets rätt att utöva rösträtt anges. 

§2.3 
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 som har fler än 300 
medlemmar ges distriktsorganet två extra röster. Medlemsantalet ska framgå av föreningens av 
föreningens revisor underskrivna årsredovisning. 

NY TEXT 
§2.1 
Förbundsmöte består av ombud för distriktsorganen jämte föreningar. Ombud får dock representera 
endast en förening eller ett SDF samt får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen. Föreningar och SDF får 
sända ett ombud för varje röst men kan låta ett ombud representera mer än en röst. Ombud ska för att få 
utöva rösträtten lämna in en fullmakt undertecknad av ordföranden eller sekreteraren i den förening eller 
det SDF, som ombudet representerar. 

§2.3 
Vid förbundsmöte har distriktsorganen en röst för var tredje till förbundet anslutna föreningar inom 
distriktet jämte föreningar själva, vilka senast den 31 december har fullgjort sina stadgeenliga 
skyldigheter. För de föreningar som har mellan 250–499 medlemmar ges respektive röstberättigad 
förening en extra röst och för de föreningar som 500 medlemmar eller fler ges respektive röstberättigad 
förening två extra röster. Medlemsantalet ska framgå av föreningens revisor underskrivna årsredovisning. 

MOTIVERING 
Att bredda den demokratiska ordningen där vi blir ett modernt förbund som engagerar. Även också att 
antalet röster ska uppmuntra till starka föreningar. 

Så här skulle förslaget slå på 2019 års röstlängd 

Tabell 1. Röstlängd 2019 enligt tidigare lydelse där rösterna förvaltas av SDF 
STAFF Röster   MSAFF Röster 
Täby 
Flyers 1   Uppsala 2 
Stockholm 3   Eskilstuna 1 
Södertälje  1   Norrköping 1 
Tyresö 2   Gävle 1 
Solna 1    5 

 8     
      
VSAFF Röster   SSAFF Röster 
Skövde 1   Ekeby 1 
Carlstad 3   Kristianstad 2 
Göteborg 2   Ystad 1 
Lidköping 1   Carlshamn 1 

Jönköping 2   
Lund 
Vikings 1 



 
 

Karlskoga 1   Helsingborg 1 
Borås 1   Limhamn 2 

 11   
Lund 
Towers 1 

     10 
Tabell 2. Röstlängd 2019 enligt förslaget 

STAFF 2   MSAFF 1 
Täby 
Flyers 1   Uppsala 1 
Stockholm 2   Eskilstuna 1 
Södertälje  1   Norrköping 1 
Tyresö 1   Gävle 1 
Solna 1     
      
      
VSAFF 2   SSAFF 2 
Skövde 1   Ekeby 1 
Carlstad 2   Kristianstad 1 
Göteborg 1   Ystad 1 
Lidköping 1   Carlshamn 1 
Jönköping 1   Lund Vikings 1 
Karlskoga 1   Helsingborg 1 
Borås 1   Limhamn 1 

    Lund Towers 1 
 

     
 

Proposition 7 
Förbundsstyrelsen föreslår att ändring av §2.5 enligt nedan beskrivet förslag genomförs  

NUVARANDE TEXT 
11. Behandling av motioner som getts in i den ordning som stadgas i 23§.  
NY TEXT 
11. Behandling av motioner som getts in i den ordning som stadgas i 2.7§.  
MOTIVERING 
Redaktionell ändring 

 

Proposition 8 
Förbundsstyrelsen föreslår att ändring av §2.6 enligt nedan beskrivet förslag genomförs  

NUVARANDE TEXT 
Valbar enligt punkterna 16–17 samt 20–21 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 1 kap 13§. 

NY TEXT 
Valbar enligt punkterna 16-17 samt 20-21 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, SDFs styrelse 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 1 kap 13§. 



 
 

MOTIVERING 
Då delegater från SDFs styrelse agerar ombud och avlägger röster i personvalen är de olämpligt ur en 
demokratisk aspekt att de även utser vilka det går att rösta på. 

Proposition 9 
Förbundsstyrelsen föreslår att ändring av §3.1 enligt nedan beskrivet förslag genomförs  

NUVARANDE TEXT 
Valberedningen utgörs av ordföranden och två eller fyra övriga ledamöter. Valberedningen bör bestå av 
jämnt antal kvinnor och män vad gäller övriga ledamöter. 
NY TEXT 
Valberedningen utgörs av ordföranden och två eller fyra övriga ledamöter. Valberedningen ska bestå av 
jämnt antal kvinnor och män vad gäller övriga ledamöter. 
MOTIVERING 
Att följa RFs nya stadgar som träder i kraft 2021 och ändra till "ska" för att uppfylla dessa. 

 

Proposition 10 
Förbundsstyrelsen föreslår att ändring av §5.1 enligt nedan beskrivet förslag genomförs  

NUVARANDE TEXT 
Förbundsstyrelsen, som är förbundets beslutande organ när förbundsmötet inte är samlat, består av 
ordförande och sex till åtta ledamöter samt två suppleanter. 
NY TEXT 
Förbundsstyrelsen, som är förbundets beslutande organ när förbundsmötet inte är samlat, består av 
ordförande och sex till åtta ledamöter. Styrelsen ska bestå av kvinnor och män, att ettdera könet ska vara 
representerat med minst 40 procent av övriga ledamöter i styrelsen. 
MOTIVERING 
Att följa RFs nya stadgar som träder i kraft 2021 och ändra till "ska" för att uppfylla dessa. 

 

Proposition 11 
Förbundsstyrelsen föreslår att ändring av §6.1 enligt nedan beskrivet förslag genomförs  

NUVARANDE TEXT 
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. 
NY TEXT 
Representantskapsmöte hålls separat för amerikansk fotboll respektive flaggfotboll och 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.  



 
 

Rösträtt i frågor som i huvudsak berör en specifik tävlingsnivå har endast en förening som fullföljt sina 
förpliktelser från föregående år. I de fall där det råder osäkerhet huruvida ett ändringsärende rör en 
specifik tävlingsnivå eller röstlängden beslutar förbundsstyrelsen detta. 

MOTIVERING 
En mer fri skrivelse kring representantskapsmötet. Följande är de betydande förändringarna och 
grundtanken är att kunna genomföra digitala omröstningar på distans. Inget krav på fysisk närvaro- 
Fullmakter är gällande- Klargörande kring olika vilka tävlingsklasser 

 

Proposition 12 
Förbundsstyrelsen föreslår att ändring av §6.2 enligt nedan beskrivet förslag genomförs  

NUVARANDE TEXT 
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 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 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. 
NY TEXT 
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 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. 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 kvalificerad majoritet. 
MOTIVERING 
Hänger ihop med proposition 11. Förslagsställaren behöver inte vara på plats samt att publicering av TB 
styrs i TB 

  



 
 

Proposition 13 
Förbundsstyrelsen föreslår att ändring av §7.4 enligt nedan beskrivet förslag genomförs  

NUVARANDE TEXT 
Förening tillhör dels det SDF, alternativt OAF, inom vars område föreningens hemort är belägen och dels 
det DF inom vilket föreningens hemort är belägen. 
NY TEXT 
Förening tillhör det SDF inom vars område föreningens hemort är belägen samt det RF-SISU Distrikt inom 
vilket föreningens hemort är belägen. 
MOTIVERING 
Tydliggöra organisationsstrukturen och ta bort OAF. 

 

Proposition 14 
Förbundsstyrelsen föreslår att ändring av §8.1 enligt nedan beskrivet förslag genomförs  

NUVARANDE TEXT 
Inom varje SF-distrikt skall finnas SDF eller OAF som är organ för Svenska Amerikansk Fotbollförbundets 
regionala verksamhet. Förening tillhör det SF-distrikt inom vars geografiska område föreningen har sin 
hemort. Föreningarna inom SF-distriktet avgör genom röstning om det ska finnas ett SDF eller en OAF. 
Beslut om upphörande av ett SDF och inrättande av en OAF sker enligt de beslutsregler som vid tidpunkten 
gäller inom aktuellt SDF: beslut om avskaffande av en OAF och inrättande av ett SDF sker enligt 1 kap §11. 
Röstning sker genom SAFF:s regi och med hjälp av den röstlängd som SAFF upprättat. 
NY TEXT 
Inom varje SF-distrikt skall finnas SDF som är organ för Svenska Amerikansk Fotbollförbundets regionala 
verksamhet. Förening tillhör det SF-distrikt inom vars geografiska område föreningen har sin hemort. 
MOTIVERING 
Tydliggöra organisationsstrukturen och ta bort OAF. 

 

Proposition 15 
Förbundsstyrelsen föreslår att §8.7 stryks  

 

Proposition 16 
Förbundsstyrelsen föreslår att bilagan kring SDF stadgar ändras enligt nedan beskrivet förslag 

NUVARANDE TEXT 
Kap 1 Allmänna bestämmelser  

1 § Uppgift 

 .......... X-förbund. nedan benämnt förbundet, skall, enligt dessa stadgar och Svenska Amerikansk 
Fotbollförbundets (SAFF) stadgar, såsom SAFF:s regionala organ arbeta i enlighet med detta förbunds 
ändamål.  

2 § Sammansättning  

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets 
geografiska område.  

3 § Verksamhetsområde  

Förbundets verksamhet utövas inom de geografiska gränser som stadgas i kap 8 2§ SAFF:s stadgar.  



 
 

4 § Stadgar  

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av årsmöte och skall godkännas av SAFF. För beslut 
om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3-delar av antalet avgivna röster vid mötet.  

5 § Beslutande organ  

Förbundets beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen får 
tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter inom förbundsstyrelsens arbetsområde.  

6 § Verksamhets- och räkenskapsår  

Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1/1 till och med den 31 /12.  

7 § Sammansättning av styrelse mm  

Styrelsen, valberedningen och kommittéer skall bestå av kvinnor och män.  

Kap 2 Årsmötet  

8 § Sammansättning och beslutsmässighet  

Årsmötet och extra årsmöte är förbundets högsta beslutande organ. Årsmöte består av ombud för 
förbundets föreningar. Förening får utse högst två ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar i 
föreningen. Ombud får representera endast en förening samt får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen. 
Årsmöte är beslutsmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets 
beslut. 19  

9 § Yttrande- och förslagsrätt mm  

Yttrande- och förslagsrätt vid årsmöte tillkommer, förutom ombuden, ledamot av förbundsstyrelsen, 
förbundets revisorer, motionär i vad avser egen motion samt valberedningens ledamöter i ärenden som 
rör valberedningens arbete. Yttranderätt tillkommer RF:s, SAFF:s och DF:s representanter, Förbundets 
arbetstagare och med mötets enhälliga samtycke annan närvarande.  

10 § Kallelse mm  

Årsmötet hålls årligen, före utgången av januari månad på dag, som förbundsstyrelsen bestämmer. Mötet 
får dock inte hållas på dag när DF-möte pågår. Kallelse till mötet utfärdas av förbundsstyrelsen genom 
kungörelse i RF:s officiella kungörelseorgan eller i SAFF:s eget kungörelseorgan senast tre månader före 
mötet samt genom brev till föreningarna senast en månad före mötet. Föredragningslista för mötet jämte 
förvaltnings-, verksamhets- och revisionsberättelser, förbundsstyrelsens förslag samt inkomna motioner 
översänds till röstberättigade föreningar senast 14 dagar före mötet.  

11 § Rösträtt 

 Rösträtten vid årsmöte bestäms genom röstlängd som har upprättats av SAFF:s förbundsstyrelse att gälla 
för tiden den 1 januari – 31 december. Röstlängden upptar de föreningar som senast den 30 juni har 
fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot SAFF samt de förpliktelser mot förbundet som kan ha 
bestämts av årsmötet. Röstlängden gäller oförändrad till dess ny röstlängd har tillställts förbundet. Varje 
röstberättigad förening har en röst. Om förening deltar i mötet med två ombud och förfogar över endast en 
röst, utövas rösträtten av det ena ombudet. Förening skall inge fullmakt för sina ombud. I fullmakten skall 
ombuds rätt att utöva föreningens rösträtt anges.  

12 § Ärenden vid Årsmötet Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma  
1. upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd 
som SAFF:s förbundsstyrelse har upprättat för förbundet,  
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 protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare,  
7. behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:  
a) förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1/1 till 31/12,  
b) förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för tiden 1/1 till 31/12,  
c) förbundets revisorers berättelse för samma tid,  
8. fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning;  
9. val av ordförande i förbundet, tillika ordförande i förbundsstyrelsen för en tid av ett år,  
10. val av fyra övriga ledamöter för en tid av två år,  
11. val av en revisor och personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och 
förvaltning inom förbundet för en tid av ett år,  
12. val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år,  
13. beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till SAFF:s förbundsmöte,  
14. beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF-mötet,  
15. behandling av förslag till förbundets verksamhetsplan samt fastställande av ev. årsavgift till förbundet,  
16. behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i 13 § samt av 
förbundsstyrelsens förslag. Fråga av ekonomisk natur får endast avgöras om den finns med på 
föredragningslistan till mötet. Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person. Ledamot eller suppleant i 
förbundsstyrelsen är dock inte valbar som revisor eller revisorssuppleant i förbundet. Om arbetstagares 
valbarhet stadgas i 3 Kap 3 § RF:s stadgar.  

13 § Förslag till ärenden att behandlas vid Årsmötet  
Förslag till ärende att behandlas vid årsmötet skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast fyra månader 
före mötet. Rätt att inge förslag tillkommer förbundets tillhörande röstberättigad förening samt 
röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag från föreningsmedlem insänds genom vederbörande 
förening tillsammans med dess utlåtande.  

14 § Extra Årsmöte  
Förbundsstyrelsen har rätt att sammankalla extra årsmöte. Förbundsstyrelsen är skyldig att kalla till extra 
årsmöte när förbundets revisor med angivande av skäl skriftligen kräver det eller när det skriftligen begärs 
av minst 1/10-del av röstberättigade föreningar enligt upprättad röstlängd. Underlåter förbundsstyrelsen 
att inom en månad kalla till extra möte, får de som krävt mötet ombesörja kallelse. Kallelse och förslag till 
föredragningslista översänds till föreningarna senast 7 dagar före mötet. Vid sådant möte får endast i 
föredragningslistan upptagna ärende företas till avgörande.  

Kap 3 Förbundsstyrelsen  

15 § Sammansättning, kallelse och beslutsmässighet  
Förbundsstyrelsen är, när årsmöte inte är samlat, förbundets beslutande organ. Förbundsstyrelsen består 
av ordförande samt åtta övriga ledamöter, valda enligt 11 § 10 punkten. Förbundsstyrelsen utser inom sig 
vice ordförande, kassör och tillsätter sekreterare. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den 
är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Om 
ordföranden finner erforderligt, kan brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid 
telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.  

16 § Åligganden  
Förbundsstyrelsen skall  
1. verkställa Årsmötets beslut,  
2. hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna och övervaka den idrottsliga 
ordningen i dessa,  
3. handha den idrott styrelsen företräder enligt gällande stadgar och bestämmelser, verka för denna 
idrotts utveckling samt i övrigt tillvarata specialidrottens intressen,  
4. föranstalta om DM-tävlingar och andra tävlingar enligt RF:s och SAFF:s bestämmelser.  
5. handha och ansvara för förbundets medel,  
6. bereda ärenden, som skall föreläggas årsmöte,  
7. förelägga årsmötet förslag till förbundets verksamhetsplan,  
8. avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagå RS, RIN, SAFF:s förbundsstyrelse och DFstyrelsen med 



 
 

upplysningar och yttranden,  
9. utöva prövningsrätt i ärenden, om vilka stadgas i 13 och 14 Kap RF:s stadgar,  
10.bestämma om organisationen av och tjänster vid förbundets kansli samt i förekommande fall anställa 
förbundets arbetstagare,  
11.föra protokoll och erforderliga böcker mm samt sköta löpande ärenden i övrigt.  

17 § Arbetsår  
Förbundsstyrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med nästkommande årsmöte.  

Kap 4 Revisorer, revision  

18 § Revisorer och revision  
Förbundets revisorer, av vilka en valts av DF-mötet enligt 11 Kap 7 § RF:s stadgar, skall granska 
förbundsstyrelsens förvaltning och räkenskaper. Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till 
revisorerna senast en månad före årsmötet och skall, efter verkställd revision, med revisorernas berättelse 
vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet. Kap 5 Valberedning  

19 § Sammansättning mm  
Valberedningen består av ordföranden och två övriga ledamöter valda av årsmötet. Antalet övriga 
ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen. Valberedningen utser bland sina ledamöter vice 
ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så 
bestämmer.  

20 § Åligganden 
 Valberedningen skall senast fjorton veckor före mötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid Årsmötets 
slut, om de vill kandidera för nästa mandattid Senast tolv veckor före mötet skall valberedningen meddela 
röstberättigade föreningar uppgift på dem som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt 
återval.  

21 § Förslagsrätt Föreningar får senast åtta veckor före mötet till valberedningen avge förslag på personer 
för valen under punkterna 9-11 i 11 §. Valberedningen skall senast fyra veckor före mötet tillställa 
röstberättigade föreningar sitt förslag tillsammans med uppgift på samtliga föreslagna personer.  

22 § Kandidatnominering Innan kandidatnomineringen börjar vid årsmötet, skall valberedningen meddela 
sitt förslag beträffande varje val som skall förekomma. 

 

NY TEXT 
1 § Uppgift 

 .......... X-förbund. nedan benämnt förbundet, skall, enligt dessa stadgar och Svenska Amerikansk 
Fotbollförbundets (SAFF) stadgar, såsom SAFF:s regionala organ arbeta i enlighet med detta förbunds 
ändamål.  

2 § Sammansättning  

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets 
geografiska område.  

3 § Verksamhetsområde  

Förbundets verksamhet utövas inom de geografiska gränser som stadgas i kap 8 2§ SAFF:s stadgar.  

4 § Stadgar  

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av årsmöte och skall godkännas av SAFF. För beslut 
om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3-delar av antalet avgivna röster vid mötet.  

5 § Beslutande organ  



 
 

Förbundets beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen får 
tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter inom förbundsstyrelsens arbetsområde.  

6 § Verksamhets- och räkenskapsår  

Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1/1 till och med den 31 /12.  

7 § Sammansättning av styrelse mm  

Styrelsen, valberedningen och kommittéer skall bestå av kvinnor och män. Fördelningen får inte 
understiga 40% av endera könet  

Kap 2 Årsmötet  

8 § Sammansättning och beslutsmässighet  

Årsmötet och extra årsmöte är förbundets högsta beslutande organ. Årsmöte består av ombud för 
förbundets föreningar. Förening får utse högst två ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar i 
föreningen. Ombud får representera endast en förening samt får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen. 
Årsmöte är beslutsmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets 
beslut.  

9 § Yttrande- och förslagsrätt mm  

Yttrande- och förslagsrätt vid årsmöte tillkommer, förutom ombuden, ledamot av förbundsstyrelsen, 
förbundets revisorer, motionär i vad avser egen motion samt valberedningens ledamöter i ärenden som 
rör valberedningens arbete. Yttranderätt tillkommer RF:s, SAFF:s och DF:s representanter, Förbundets 
arbetstagare och med mötets enhälliga samtycke annan närvarande.  

10 § Kallelse mm  

Årsmötet hålls årligen, före utgången av januari månad på dag, som förbundsstyrelsen bestämmer. Mötet 
får dock inte hållas på dag när DF-möte pågår. Kallelse till mötet utfärdas av förbundsstyrelsen genom 
kungörelse i RF:s officiella kungörelseorgan eller i SAFF:s eget kungörelseorgan senast tre månader före 
mötet samt genom brev till föreningarna senast en månad före mötet. Föredragningslista för mötet jämte 
förvaltnings-, verksamhets- och revisionsberättelser, förbundsstyrelsens förslag samt inkomna motioner 
översänds till röstberättigade föreningar senast 14 dagar före mötet.  

11 § Rösträtt 

 Rösträtten vid årsmöte bestäms genom röstlängd som har upprättats av SAFFs förbundsstyrelse att gälla 
för tiden den 1 januari – 31 december. Röstlängden upptar de föreningar som senast den 30 juni har 
fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot SAFF samt de förpliktelser mot förbundet som kan ha 
bestämts av årsmötet. Röstlängden gäller oförändrad till dess ny röstlängd har tillställts förbundet. Varje 
röstberättigad förening har en röst. Om förening deltar i mötet med två ombud och förfogar över endast en 
röst, utövas rösträtten av det ena ombudet. Förening skall inge fullmakt för sina ombud. I fullmakten skall 
ombuds rätt att utöva föreningens rösträtt anges.  

12 § Ärenden vid Årsmötet Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma  
1. upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd 
som SAFF:s förbundsstyrelse har upprättat för förbundet,  
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 protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare,  
7. behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:  
a) förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1/1 till 31/12,  
b) förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för tiden 1/1 till 31/12,  
c) förbundets revisorers berättelse för samma tid,  



 
 

8. fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning;  
9. val av ordförande i förbundet, tillika ordförande i förbundsstyrelsen för en tid av ett år,  
10. val av fyra övriga ledamöter för en tid av två år,  
11. val av en revisor och personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och 
förvaltning inom förbundet för en tid av ett år,  
12. val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år,  
13. beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till SAFF:s förbundsmöte,  
14. beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF-mötet,  
15. behandling av förslag till förbundets verksamhetsplan samt fastställande av ev. årsavgift till förbundet,  
16. behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i 13 § samt av 
förbundsstyrelsens förslag. Fråga av ekonomisk natur får endast avgöras om den finns med på 
föredragningslistan till mötet. Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person. Ledamot eller suppleant i 
förbundsstyrelsen är dock inte valbar som revisor eller revisorssuppleant i förbundet. Om arbetstagares 
valbarhet stadgas i 3 Kap 3 § RF:s stadgar.  

13 § Förslag till ärenden att behandlas vid Årsmötet  
Förslag till ärende att behandlas vid årsmötet skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast fyra månader 
före mötet. Rätt att inge förslag tillkommer förbundets tillhörande röstberättigad förening samt 
röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag från föreningsmedlem insänds genom vederbörande 
förening tillsammans med dess utlåtande.  

14 § Extra Årsmöte  
Förbundsstyrelsen har rätt att sammankalla extra årsmöte. Förbundsstyrelsen är skyldig att kalla till extra 
årsmöte när förbundets revisor med angivande av skäl skriftligen kräver det eller när det skriftligen begärs 
av minst 1/10-del av röstberättigade föreningar enligt upprättad röstlängd. Underlåter förbundsstyrelsen 
att inom en månad kalla till extra möte, får de som krävt mötet ombesörja kallelse. Kallelse och förslag till 
föredragningslista översänds till föreningarna senast 7 dagar före mötet. Vid sådant möte får endast i 
föredragningslistan upptagna ärende företas till avgörande.  

Kap 3 Förbundsstyrelsen  

15 § Sammansättning, kallelse och beslutsmässighet  
Förbundsstyrelsen är, när årsmöte inte är samlat, förbundets beslutande organ. Förbundsstyrelsen består 
av ordförande samt åtta övriga ledamöter, valda enligt 11 § 10 punkten. Förbundsstyrelsen utser inom sig 
vice ordförande, kassör och tillsätter sekreterare. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den 
är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Om 
ordföranden finner erforderligt, kan brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid 
telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.  

16 § Åligganden  
Förbundsstyrelsen skall  
1. verkställa Årsmötets beslut,  
2. hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna och övervaka den idrottsliga 
ordningen i dessa,  
3. handha den idrott styrelsen företräder enligt gällande stadgar och bestämmelser, verka för denna 
idrotts utveckling samt i övrigt tillvarata specialidrottens intressen,  
4. föranstalta om DM-tävlingar och andra tävlingar enligt RF:s och SAFF:s bestämmelser.  
5. handha och ansvara för förbundets medel,  
6. bereda ärenden, som skall föreläggas årsmöte,  
7. förelägga årsmötet förslag till förbundets verksamhetsplan,  
8. avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagå RS, RIN, SAFF:s förbundsstyrelse, DN och DFstyrelsen 
med upplysningar och yttranden,  
9. utöva prövningsrätt i ärenden, om vilka stadgas i 14 och 15 Kap RF:s stadgar,  



 
 

10.bestämma om organisationen av och tjänster vid förbundets kansli samt i förekommande fall anställa 
förbundets arbetstagare,  
11.föra protokoll och erforderliga böcker mm samt sköta löpande ärenden i övrigt.  

17 § Arbetsår  
Förbundsstyrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med nästkommande årsmöte.  

Kap 4 Revisorer, revision  

18 § Revisorer och revision  
Förbundets revisorer, av vilka en valts av DF-mötet enligt 11 Kap 7 § RF:s stadgar, skall granska 
förbundsstyrelsens förvaltning och räkenskaper. Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till 
revisorerna senast en månad före årsmötet och skall, efter verkställd revision, med revisorernas berättelse 
vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.  

Kap 5 Valberedning  

19 § Sammansättning mm  
Valberedningen består av ordföranden och två övriga ledamöter valda av årsmötet. Antalet övriga 
ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen. Valberedningen utser bland sina ledamöter vice 
ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så 
bestämmer.  

20 § Åligganden 
 Valberedningen skall senast fjorton veckor före mötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid Årsmötets 
slut, om de vill kandidera för nästa mandattid Senast tolv veckor före mötet skall valberedningen meddela 
röstberättigade föreningar uppgift på dem som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt 
återval.  

21 § Förslagsrätt Föreningar får senast åtta veckor före mötet till valberedningen avge förslag på personer 
för valen under punkterna 9-11 i 11 §. Valberedningen skall senast fyra veckor före mötet tillställa 
röstberättigade föreningar sitt förslag tillsammans med uppgift på samtliga föreslagna personer.  

22 § Kandidatnominering Innan kandidatnomineringen börjar vid årsmötet, skall valberedningen meddela 
sitt förslag beträffande varje val som skall förekomma. 

MOTIVERING 
Tydliggöra organisationsstrukturen och ta bort OAF. Samtidigt uppdateras stadgarna för att möta RFs nya 
krav 
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