
Styrelseförslag 11.4 – Stadgerevidering förbundsstyrelsens sammansättning 

 

Förslaget innehåller: 

• ändra mandatperioden för förbundsordförande 

• ta bort val av förbundssekreterare 
 

 

Att förbundsstyrelsen överväger förslaget att förlänga mandatperioden för 

förbundsordförande från ett (1) till två (2) år bottnar i en önskan att säkerställa kontinuitet i 

arbetet. 

 

Praxis inom idrottsrörelsen är att förbundsstyrelsen konstituerar sig själv och utser 

ansvarsposter som sekreterare och vice ordförande vid ett första konstituerande möte. Att 

SBF har valt förbundssekreterare vid förbundsmötet har varit historiskt viktigt tidigare då 

det inte fanns lika många anställda på kansliet och en stor del av de administrativa rutinerna, 

rapportering till RF och framtagandet av årsmöteshandlingar har skötts av denne. Nu är inte 

så fallet och förslaget är att, likt många andra förbund, ta bort valet av förbundssekreterare 

från förbundsmötet.  

 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta: 

- att revidera stadgarna enligt nedanstående förslag. 
- att denna punkt justeras omedelbart och dagordningen justeras enligt de nya 

stadgarna för val. 
 

 

 

Genomgående för alla styrelseförslag är att numrering av kapitel och paragrafer justeras 

utifrån de beslut som förbundsmötet fattar avseende de föreslagna stadgerevideringarna. 

 

  



Förslag stadgerevidering: 

§ 2.5 Dagordning 

14. Val av 

a) Förbundsordförande, 2 år (växelvis med ekonomiansvarig) 

b) Ekonomiansvarig, 2 år (växelvis med förbundsordförande) 

c) Sju styrelseledamöter, 2 år (växelvis) 

 

 

§ 4.1 Ledamöter 

Med anledning av justeringarna i § 2.5 Dagordning justeras § 4.1 enligt nedanstående. 

Paragrafen döps om till Sammansättning eftersom nuvarande rubrik är felaktig. Paragrafen 

handlar inte enbart om ledamöter. 

Gällande att utse ett arbetsutskott ändras formuleringen från ska till kan. Det beror på att det 

bör vara upp till förbundsstyrelsen själv att skapa bästa möjliga organisation för sitt arbete.  

 

Nuvarande lydelse Förslag ny lydelse 

§ 4.1 Ledamöter 

Förbundsstyrelsen består av: 

• Förbundsordförande 

• Förbundssekreterare 

• Ekonomiansvarig 

• Sex övriga ledamöter 

Förbundsstyrelsen ska bestå av kvinnor och 
män, där båda könen är representerade med 
minst 40%. 

 

Förbundsstyrelsen konstituerar sig själv. 
Den ska inom sig utse ett arbetsutskott (AU) 
bestående av minst ordföranden, 
sekreteraren och ekonomiansvarig. 

 

Förbundsstyrelsen tillsätter i övrigt 
erforderliga kommittéer och arbetsgrupper 
utöver dem som tillsatts enligt § 2.5 
Dagordning. 

 

Enskild person kan adjungeras till styrelsen 
och närvara vid dess sammanträden med 
yttranderätt. 

§ 4.1 Sammansättning 

Förbundsstyrelsen består av: 

• Förbundsordförande 

• Ekonomiansvarig 

• Sju övriga ledamöter 

Förbundsstyrelsen ska bestå av kvinnor och 
män, där båda könen är representerade med 
minst 40%. Härutöver får den av förbundet 
anställda personalen inom sig utse en 
representant med yttrande- och förslagsrätt. 

 

Förbundsstyrelsen utser inom sig vice 
ordförande och sekreterare. Den kan inom 
sig utse ett arbetsutskott (AU). 

 

Förbundsstyrelsen tillsätter erforderliga 
kommittéer och arbetsgrupper. 

 

Enskild person kan adjungeras till styrelsen 
och närvara vid dess sammanträden med 
yttranderätt. 

 

 


