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Proposition 1 – Strategisk plan för
SWE3
Förbundsstyrelsen föreslår
Att förbundsmötet antar den av förbundsstyrelsen föreslagna strategiska planen för SWE3.
De strategiska planen ska gälla till och med 2030 och benämns SWE3 2030. Se separat fil
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Proposition 2 – Verksamhetsinriktning
2022–2026
Förbundsstyrelsen föreslår
Att förbundsmötet antar den av förbundsstyrelsen föreslagna verksamhetsinriktningen för 2022–
2026.
Verksamhetsinriktning 2022–2026 ska gälla till Förbundsmötet 2026. Se separat fil
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Proposition 3 – 2.1§
Förbundsstyrelsen föreslår
Att ändra 2.1§
Nuvarande lydelse
2.1§ Sammansättning
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. Närvaro ska ske fysiskt eller digitalt.
Ny lydelse
2.1§ Sammansättning
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. 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. Närvaro ska ske fysiskt eller digitalt.
Motivering
Mening är överflödig och bör tas bort.
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Proposition 4 – 2.5§
Förbundsstyrelsen föreslår
Att ändra 2.1§
Nuvarande lydelse
2.5§ 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 verksamhets- och
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 2.7§.
12. Genomgång av verksamhetsplan för innevarande räkenskapsår.
13. Genomgång av inkomst- och utgiftstatus för innevarande räkenskapsår.
14. Fastställande av föreningarnas årliga medlemsavgift till förbundet.
15. Antagande av förbundets officiella kungörelseorgan.
16. Val på två (2) år av förbundsordförande tillika ordförande i förbundsstyrelsen.
17. Val på fyra (4) år av tre ledamöter.
18. Val av en revisor eller ett revisionsbolag, för en tid av två (2) år, med uppgift att granska
verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom förbundet för det kommande verksamhetsåret.
19. Fråga om val av ombud till Riksidrottsmötet.
20. Val på två (2) år av ordförande och fyra övriga ledamöter till valberedningen.
21. Val på två (2) år av ordförande och fyra övriga ledamöter till Disciplinnämnd.
Ny lydelse
2.5§ 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 de två gångna verksamhets- och
räkenskapsåren.
8. Behandling av revisorernas berättelse för samma tid.
9. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.
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10. Behandling av förbundsstyrelsens propositioner.
11. Behandling av motioner som getts in i den ordning som stadgas i 2.7§.
12. Genomgång av verksamhetsplan för kommande två verksamhetsåren.
13. Genomgång av inkomst- och utgiftstatus för kommande två räkenskapsåren.
14. Fastställande av föreningarnas årliga medlemsavgift till förbundet.
15. Antagande av förbundets officiella kungörelseorgan.
16. Val på två (2) år av förbundsordförande tillika ordförande i förbundsstyrelsen.
17. Val på fyra (4) år av tre ledamöter.
18. Val av en revisor eller ett revisionsbolag, för en tid av två (2) år, med uppgift att granska
verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom förbundet för de kommande verksamhetsåren.
19. Fråga om val av ombud till Riksidrottsmötet.
20. Val på två (2) år av ordförande och fyra övriga ledamöter till valberedningen.
21. Val på två (2) år av ordförande och fyra övriga ledamöter till Disciplinnämnd.
Motivering
Enhetligt språk gällande punkt 7, 12 och 13.
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Proposition 5 – 2.5§
Förbundsstyrelsen föreslår
Att ändra 2.5§ enligt
Nuvarande lydelse
2.5§ Ärenden vid förbundsmötet
…21. Val på två (2) år av ordförande och fyra övriga ledamöter till Disciplinnämnd…
Ny lydelse
2.5§ Ärenden vid förbundsmötet
…21. Val på två (2) år av ordförande och fyra, sex eller åtta övriga ledamöter till Disciplinnämnd…
Motivering
Disciplinnämnden skall hantera tre idrotter och består av personer som till yrket arbetar inom
juridiken. Att ha en bred disciplinnämnd med lång erfarenhet samtidigt som vi bejakar RF:s krav på
60/40-fördelning mellan könen ses som en fördel för vårt förbund.
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Proposition 6 – 3.2§ samt 8.4§
Förbundsstyrelsen föreslår
Att ändra 3.2§ samt 8.4§
Nuvarande lydelse
3.2§ Ålägganden
…Valberedningen ska, efter nomineringar av medlemsföreningar inom respektive idrott, föreslå
ledamöter till respektive Ledningsgrupp Idrott för beslutande av förbundsstyrelsen…
Ny lydelse
3.2§ Ålägganden
…Valberedningen ska, efter nomineringar av medlemsföreningar inom respektive idrott, föreslå
ledamöter till respektive Ledningsgrupp Idrott för beslutande av förbundsstyrelsen. Utöver
medlemsföreningar inom respektive idrott äger även Valberedningen rätt att nominera ledamöter till
respektive Ledningsgrupp idrott….
Samt
Nuvarande lydelse
8.4§ Val av ledningsgrupp
De föreningar som enligt sina föreningsstadgar i ändamålsparagrafen bedriver idrotten har rätt att
nominera ledamöter och ordförande i ledningsgruppen för idrotten till Valberedningen. Dessa
föreningar bestämmer genom sina nomineringar vilka personer som är valbara till ledamot i
ledningsgruppen idrott Baserat på inkomna nomineringar från föreningar, lägger Valberedningen ett
förslag till Förbundsstyrelsen på ledamöter i Ledningsgrupp Idrott. För att kunna utses till
ledningsgruppen måste personen varit nominerad av förening till valberedning. Nomineringar till
Ledningsgrupp Idrott ska vara inne senast 31 januari, jämna år, till valberedningen.
Ny lydelse
8.4§ Val av ledningsgrupp
Valberedningen och de föreningar som enligt sina föreningsstadgar i ändamålsparagrafen bedriver
idrotten har rätt att nominera ledamöter och ordförande i ledningsgruppen för idrotten till
Valberedningen. Dessa föreningar bestämmer genom sina nomineringar vilka personer som är valbara
till ledamot i ledningsgruppen idrott. Baserat på inkomna nomineringar från föreningar, tillsammans
med Valberedningens nomineringar, lägger Valberedningen ett förslag till Förbundsstyrelsen på
ledamöter i Ledningsgrupp Idrott. För att kunna utses till ledningsgruppen måste personen varit
nominerad av förening till valberedning eller av valberedningen själv. Nomineringar från föreningar, till
Ledningsgrupp Idrott ska vara inne senast 31 januari, jämna år, till valberedningen.
Motivering
Valberedningen har påtalat den problematik som uppstår med få nomineringar från
medlemsföreningarna. Nuvarande valberedning består att ledamöter som även är ordförande i
medlemsföreningar inom resp idrott och har på så sätt kunnat arbeta runt stadgarna genom att i
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egenskap av ordförande i förening nominera kandidater till de olika ledningsgrupperna. Det är en risk
för framtiden om valberedningens medlemmar inte består av olika föreningars ordförande, varför vi
anser ett vi bör ge valberedningen rätt att avge förslag. Valberedningen består av medlemmar från
respektive Idrott.
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Proposition 7 – 5.3§
Förbundsstyrelsen föreslår
Att ändra 5.3§
Nuvarande lydelse
5.3§ Förbundsstyrelsens åligganden
Styrelsen åligger bl. a att
1. bedriva sin verksamhet enligt dessa stadgar och förbundsmötets beslut samt verka för utveckling
och utbredning av amerikansk fotboll inom Sverige och företräda denna idrott, tillvarata
Förbundets intressen och härvid följa utvecklingen inom idrotten utomlands och delta i det
internationella samarbetet på denna idrotts område.
Ny lydelse
5.3§ Förbundsstyrelsens åligganden
Styrelsen åligger bl. a att
1. bedriva sin verksamhet enligt dessa stadgar och förbundsmötets beslut samt verka för utveckling
och utbredning av förbundets idrotter inom Sverige och företräda dessa idrotter, tillvarata
Förbundets intressen och härvid följa utvecklingen inom idrotterna utomlands och delta i det
internationella samarbetet på dessa idrotters områden.
Motivering
Ändras så att paragrafen följer ändamålsparagrafen i stadgarna.
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Proposition 8 –
Tävlingsbestämmelserna
Förbundsstyrelsen föreslår
•
•
•

Att ta bort representantskapsmötena för amerikansk fotboll och flaggfotboll.
Att införa en gemensam regelnämnd för SWE3 gällande amerikansk fotboll och flaggfotboll.
Att regelnämndens uppgift blir att behandla inkomna förslag och lämna rekommendation till
beslut till respektive ledningsgrupp. Ledningsgrupperna beslutar sedan vilka ändringar som
ska göras.

Nuvarande lydelse
8.5§ Representantskapsmöte Representantskapsmötet beslutar om tävlingsbestämmelserna inom
amerikansk fotboll och Flaggfotboll.
8.5.1§ Sammansättning, rösträtt 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 Ledningsgrupp amerikansk fotbolls
ordinarie ledamöter. Förening som har rätt att delta har en röst och Ledningsgruppens 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.
8.5.2§ Uppgifter Representantskapsmötet behandlar förslag till ändringar av tävlingsbestämmelserna
som inkommit senast den 20 september. Ledningsgrupp Idrott ansvarar för att sammanställa 18 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 Ledningsgrupp Idrott bestämmer. Plats och
datum skall meddelas senast tre månader innan mötet. Mötet leds av Ledningsgrupp Idrott utsedd
person. Beslut om förändring av tävlingsbestämmelserna kräver kvalificerad majoritet.
Ny lydelse
8.5§ Tävlingsbestämmelser (TB)
Ledningsgrupp Idrott för respektive idrott inom SWE3 beslutar om tävlingsbestämmelserna vartannat
år, varje ojämnt årtal, för respektive idrott. Förbundsstyrelsen ska efter beslut i Ledningsgrupperna
fastställa eller avslå ändringarna för respektive idrotts tävlingsbestämmelser.
Beslut om ändringar ska publiceras som senast den 15 december, ojämna år, för amerikansk fotboll
och flaggfotboll.
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Beslut om ändringar gällande landhockey publiceras på datum, varje ojämnt år, som Ledningsgrupp
Landhockey beslutar.
Förbundsstyrelsen kan besluta om ändringar i tävlingsbestämmelserna om tävlingsbestämmelserna
bryter mot RF:s stadgar, SWE3:s stadgar, svenska lagar eller andra regelverk.
8.5.1§ Ledningsgruppen uppdrag
Ledningsgrupperna för amerikansk fotboll och flaggfotboll ska till den 31 oktober vartannat år, varje
ojämnt årtal, ta emot förslag på ändringar till respektive tävlingsbestämmelser. Ledningsgruppen ska
besluta gällande ändringsförslagen som senast den 30 november.
8.5.2§ Ändringar av TB
Ledningsgrupp Idrott för amerikansk fotboll och flaggfotboll tar emot förslag till ändringar av
tävlingsbestämmelserna som inkommit senast den 31 oktober i ett av ledningsgruppen fastställt
formulär.
Ledningsgruppen ansvarar för att sammanställa 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 Ledningsgruppen. Vid det fallet
att fler förändringsförslag skickas in gällande samma paragraf kan Ledningsgruppen sammanställa
ett sammantaget förslag i samråd med förslagsställaren/förslagsställarna.
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Proposition 9 – Dagordning för
Förbundsmötet
Förbundsstyrelsen föreslår
Att lägga till en punkt på dagordningen för Förbundsmötet gällande verksamhetsinriktning
Nuvarande lydelse
2.5§ 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 de två gångna verksamhets- och
räkenskapsåren.
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 2.7§.
12. Genomgång av verksamhetsplan för kommande två verksamhetsåren.
13. Genomgång av inkomst- och utgiftstatus för kommande två räkenskapsåren.
14. Fastställande av föreningarnas årliga medlemsavgift till förbundet.
15. Antagande av förbundets officiella kungörelseorgan.
16. Val på två (2) år av förbundsordförande tillika ordförande i förbundsstyrelsen.
17. Val på fyra (4) år av tre ledamöter.
18. Val av en revisor eller ett revisionsbolag, för en tid av två (2) år, med uppgift att granska
verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom förbundet för de kommande verksamhetsåren.
19. Fråga om val av ombud till Riksidrottsmötet.
20. Val på två (2) år av ordförande och fyra övriga ledamöter till valberedningen.
21. Val på två (2) år av ordförande och fyra övriga ledamöter till Disciplinnämnd.
Ny lydelse
2.5§ 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 de två gångna verksamhets- och
SWE3 – svenska förbundet för amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockey
Postadress: Box 11016, 100 61 Stockholm. Besök: Skansbrogatan 7. Telefon: 08-699 62 44. E-post: sportkontoret@swe3.se

14
räkenskapsåren.
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 2.7§.
12. Genomgång av verksamhetsinriktning för förbundet för kommande fyra verksamhetsåren (sker
vartannat förbundsmöte)
13. Genomgång av verksamhetsplan för kommande två verksamhetsåren.
14. Genomgång av inkomst- och utgiftstatus för kommande två räkenskapsåren.
15. Fastställande av föreningarnas årliga medlemsavgift till förbundet.
16. Antagande av förbundets officiella kungörelseorgan.
17. Val på två (2) år av förbundsordförande tillika ordförande i förbundsstyrelsen.
18. Val på fyra (4) år av tre ledamöter.
19. Val av en revisor eller ett revisionsbolag, för en tid av två (2) år, med uppgift att granska
verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom förbundet för de kommande verksamhetsåren.
20. Fråga om val av ombud till Riksidrottsmötet.
21. Val på två (2) år av ordförande och fyra övriga ledamöter till valberedningen.
22. Val på två (2) år av ordförande och fyra övriga ledamöter till Disciplinnämnd.
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