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Förbundsstyrelsen svar på motioner och 
propositioner från Förbundsmötet 2021  
 
Proposition 4 från Förbundsmöte 2021  
 
Förbundsstyrelsen ska få i uppdrag att undersöka hur förbundet kan starta ett barn och 
ungdomsutskott samt se över vad dess uppgifter borde vara. Ett resultat av uppdraget ska 
presenteras på årsmötet 2022.  
  
Förbundsstyrelsen svar  
 
Förbundsstyrelsen har under året startat ett Barn och Ungdomsutskott som under 2022 kommer 
övergå till att bli en central kommitté inom SWE3.   
 
Barn- och ungdomsutskottet uppdrag:   

- Att verka för att barn- och ungdomsstrategin uppdateras, antas av FS samt efterlevs av SF, 
SDF och IF. Se separat dokument.  

- Att arbeta med att säkra en trygg idrott och trygga föreningar   
- Att skapa forum där föreningar kan dela med sig av sina erfarenheter   
- Se till att barnkonventionen följs, uppfylles och efterlevs.  

  

Proposition 5 från Förbundsmöte 2021  
 
Förbundsstyrelsen föreslår att ge förbundsstyrelsen tillsammans med distrikten i uppdrag att se över 
hur förbundet kan förbättra möjligheten för föreningar att jobba med ”Idrotten Vill”. Ett resultat av 
uppdraget ska presenteras på årsmötet 2022.  
 
Förbundsstyrelsen svar   
 
Förbundsstyrelsen har gett i uppdrag till Sportkontoret att SWE3 ska skapa en egen digital utbildning 
för Idrotten Vill. Utbildningen ska syfta till att höja kunskapen bland organisationsledare och 
aktivitetsledare om idrottens gemensamma värdegrund. Utbildningen ska vara gratis och tillgänglig 
för alla medlemmar.  
  

Proposition 6 från Förbundsmöte 2021  
 
Förbundsstyrelsen ska tillsammans med distrikten fortsätta jobba med förbättringar kring processen 
för att uppfylla de kraven kopplade till rösträtt. Ett resultat av uppdraget ska presenteras på 
årsmötet 2022.  
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Förbundsstyrelsen svar   
 
I och med att stadgarna för de nya förbundet SWE3 skapades så gjordes en genomgång av de 
stadgemässiga kraven kopplade till rösträtten för föreningar och distrikt. Resultaten blev en ändring 
och kraftig förenkling av kraven vilken förhoppningsvis ska öka det demokratiska deltagandet vid 
förbundsmöten. FS anser därmed propositionen besvarad.  
  

Motion 28 från Förbundsmöte 2021  
 
Motion 28   
Lämnas in av: Stockholm Mean Machines IF   
Gällande: Verkställande utskottets mandat, uppdrag för FS.   
Uppdrag: Föreslås att förbundsstämman ger förbundsstyrelsen i uppdrag att tydligt definiera VUs 
uppdrag och inkomma med resultaten i form av en proposition till förbundsstämman 2022 eller 
under en extrastämma innan dess.   
Motivering: Att säkerställa att VUs mandat inte har möjlighet att skugga över den demokratiskt valda 
styrelsen. Styrelsefrågor av annan karaktär skall behandlas av styrelsen, antingen genom 17 
styrelsemöten eller beslut per capsulam. Dagens lydelse ger Verkställande utskottet ett sk carte 
blanche i vilka frågor VU får hantera. Nuvarande lydelse: “Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i 
vissa grupper av ärenden på ett verkställande utskott, som utses inom styrelsen, på kommitté, (som 
har tillsatts för särskild uppgift), eller på enskild styrelseledamot eller anställd.”  
  
Förbundsstyrelsen svar   
 
FS anser fortfarande att förbundet bör ha ett Verkställande utskott som vid behov snabbt kan ta 
beslut. FS håller med motionären i att det finns en risk att VU får en för stor roll i förhållande till 
Förbundsstyrelsen om VU används för ofta och i för stora frågor.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår därför att en ny arbetsordning gällande VU ska tillämpas inom förbundet. 
Den innebär att samtliga beslut som tas av VU ska tas upp på närmast efterföljande FS-möte för 
behandling av FS-mötet och nytt beslut. Detta gäller inte beslut som av tidsskäl inte är aktuella vid 
närmast efterföljande FS-möte.  
 
FS anser därmed motionen besvarad. 


