Styrelseförslag 11.2 – Stadgerevidering språkliga justeringar och allmän
uppdatering

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta
att
revidera stadgarna enligt nedanstående förslag
att
justera beslutet om revidering av § 2.5 punkten Val omedelbart. Dagordningen
justeras och förbundsmötet genomför val enligt den nya lydelsen och väljer
ledamöter.
att
justera beslutet om att införa paragrafen Sammansättning av styrelse mm
omedelbart. Valen på förbundsmötet görs därmed utifrån dessa förutsättningar
gällande könsfördelning i förbundsstyrelsen och valberedningen.
I de fall revideringen omfattar lydelser som även ingår i normalstadgarna för SDF görs
motsvarande korrigering där.
Genomgående för alla styrelseförslag är att numrering av kapitel och paragrafer justeras
utifrån de beslut som förbundsmötet fattar avseende de föreslagna stadgerevideringarna.

§ 1.1 Ändamålsparagrafen
Lydelsen om amatörbestämmelser i tredje stycket är gammal. Idag finns inga
amatörbestämmelser kvar. Begreppet stryks därmed.
Nuvarande lydelse
§ 1.1 Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet (SBF) är en
sammanslutning av svenska föreningar som
utövar boulesport.

Förslag ny lydelse
§ 1.1 Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet (SBF) är en
sammanslutning av svenska föreningar som
utövar boulesport.

SBF är medlem i Sveriges
Riksidrottsförbund (RF) samt anslutet till
Fédération Internationalen de Pétanque et
Jeu Provencal (FIPJP) och Confédération
Européenne de Pétanque (CEP).

SBF är medlem i Sveriges
Riksidrottsförbund (RF) samt anslutet till
Fédération Internationale de Pétanque et
Jeu Provençal (FIPJP) och Confédération
Européenne de Pétanque (CEP).

Utöver vad som föreskrivs i dessa stadgar
gäller Riksidrottsförbundets (RF) stadgar,
amatör- och övriga bestämmelser samt
andra av RF utfärdade anvisningar och
instruktioner.

Utöver vad som föreskrivs i dessa stadgar
gäller RF:s stadgar och övriga bestämmelser
samt andra av RF utfärdade anvisningar och
instruktioner.

§ 1.2 Förbundets ändamål
I den första punkten föreslås ordet (petanque) plockas bort. Detta med anledning av att det
bland annat pågår diskussioner med Parasportförbundet om att ta över grenen boccia.
Svenska Bouleförbundet ska vara öppet för att bedriva alla klotsporter. Det var under dessa
premisser vi blev invalda i RF. Det blir också alltmer framträdande inom RF att förbund ska
vara öppna för idrotter/grenar som är släkt med den idrott som bedrivs inom förbundet. I
våra stadgar bör vi därmed inte enbart nämna petanque.
Nuvarande lydelse
§ 1.2 Förbundets ändamål
Förbundets ändamål är att:
• Främja sporten boule (pétanque)
och verka för dess utbredning.
…..

Normalstadgar SDF:
§ 1 Uppgift
Nuvarande lydelse
… skall, enligt dessa stadgar och SBF:s
stadgar, såsom SBF:s regionala organ
främja, utveckla och samordna den
franska sporten Boule Pétanque inom
distriktet.

Förslag ny lydelse
§ 1.2 Förbundets ändamål
Förbundets ändamål är att:
• Främja boulesporten och verka för
dess utbredning.
…..

Förslag ny lydelse
… ska, enligt dessa stadgar och SBF:s
stadgar, såsom SBF:s regionala organ
främja, utveckla och samordna
boulesporten inom distriktet.

Ny paragraf – Införs som sista paragraf i kapitel 1

Den lydelse avseende könsfördelning som infördes i § 4.1 på förra årets förbundsmöte
överensstämmer inte med den lydelse som finns i RFs stadgar. En korrigering måste därför
göras så att vi uppfyller kraven från RF. De allra flesta SF har en paragraf i sitt första kapitel
som reglerar sammansättning av styrelse med mera. För att motsvara RFs lydelse införs en
sådan paragraf och informationen om könsfördelning tas bort i § 4.1 (ny lydelse av 4.1
redovisas längre ner).
Sammansättning av styrelse m.m.
Förbundsstyrelsen och valberedningen ska bestå av kvinnor och män och ettdera könet ska
vara representerat med minst 40% av ordinarie ledamöter i styrelsen och med hälften av
ordinarie ledamöter i valberedningen. SDF och dess valberedningar ska bestå av kvinnor och
män.
Förbundet, dess SDF och föreningar ska verka för att styrelser, valberedningar, kommittéer
och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås och
att ungdomar ingår.

§ 2.3 Mötesfunktionärer – Paragrafen tas bort
Ordförande och övriga funktionärer utses av de närvarande ombuden.
Paragrafen tas bort. Det framgår av § 2.5 vilka mötesfunktionärer som ska väljas på mötet.

§ 2.5 Dagordning
Dagordningen föreslås att justeras med följande:
• Mötets öppnande respektive Mötes avslutande förs in som första respektive sista
punkt. Detta för att formellt få med dessa punkter i dagordningen och protokollet.
• Punkt 14 b Val av förbundssekreterare tas bort. 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,
och rapportering till RF skötts av denne. Nu är inte så fallet och förslaget är att, likt
många andra förbund, ta bort valet av förbundssekreterare från förbundsmötet.
• Punkt 14 d) Antalet ordinarie ledamöter blir genom ovanstående ändring därmed sju
stycken. Dessa väljs även fortsättningsvis växelvis. Tre ledamöter + ekonomiansvarig
respektive fyra ledamöter.
• Punkt 15 Tillsättande av eventuella kommittéer och arbetsgrupper stryks. Enligt § 4.1
har förbundsstyrelsen mandat att tillsätta de kommittéer och arbetsgrupper som
behövs. Om förbundsmötet vill tillsätta en arbetsgrupp för en specifik uppgift görs
detta i samband med behandling av Styrelsens förslag eller vid behandling av
inkomna motioner, där denna specifika uppgift tas upp. Det är förbundsstyrelsen som
är ansvarig gentemot förbundsmötet.
Förslag på justeringar av paragrafen föreslås också i styrelseförslag 11.1 och 11.3. För att se
hur dagordningen kommer se ut om förbundsmötet beslutar att införa samtliga förslag finns
ett utkast på stadgarna i sin helhet på hemsidan under Förbundsmötet 2021.
Nuvarande lydelse

Förslag ny lydelse

§ 2.5 Dagordning
Vid ordinarie förbundsmöte ska följande
ärenden förekomma i angiven ordning.
1.Upprop av ombud och justering av
röstlängd.
2.Fråga om mötets behöriga utlysande.
3.Val av mötesfunktionärer
a) Ordförande för mötet
b) Sekreterare
c)Två justerare tillika rösträknare att jämte
ordföranden justera mötesprotokollet.
4. Fastställande av dag- och arbetsordning.
5.Styrelsens verksamhetsberättelse och
årsredovisning.
6. Revisionsberättelse.
7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Beslut om fastställande av resultat- och
balansräkning.
9. Beslut om disposition av årets resultat.
10. Behandling av förslag från styrelsen.
11. Behandling av motioner.
12. Beslut om verksamhetsplan, budget och
avgifter till förbundet.
13. Beslut om eventuella arvoden.
14. Val av
a) Förbundsordförande, 1 år,
b) Förbundssekreterare, 2 år (växelvis med
ekonomi-ansvarig),
c) Ekonomiansvarig, 2 år (växelvis med
förbunds-sekreterare),
d) Sex styrelseledamöter, 2 år (växelvis).
e) Två revisorer, 2 år (växelvis),
f) Två revisorsuppleanter, 1 år,
g) Svenska Bouleförbundets disciplinnämnd: Ordförande, 1 år, fyra ordinarie
ledamöter, 2 år (växelvis), två suppleanter, 1
år
h) Valberedningen: Ordförande, 1 år, fyra
ledamöter, 2 år (växelvis)
15. Tillsättande av eventuella kommittéer
och arbetsgrupper.
16. Övriga frågor (beslut kan inte fattas).

§ 2.5 Dagordning
Vid ordinarie förbundsmöte ska följande
ärenden förekomma i angiven ordning.
1. Mötets öppnande
2. Upprop av ombud och justering av
röstlängd.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
4. Val av mötesfunktionärer
a) Ordförande
b) Sekreterare
c) Två justerare tillika rösträknare att jämte
ordföranden justera mötesprotokollet.
5. Fastställande av dag- och arbetsordning.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och
årsredovisning.
7. Revisionsberättelse.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Beslut om fastställande av resultat- och
balansräkning.
10. Beslut om disposition av årets resultat.
11. Behandling av förslag från styrelsen.
12. Behandling av motioner.
13. Beslut om verksamhetsplan, budget och
avgifter till förbundet.
14. Beslut om eventuella arvoden.
15. Val av
a) Förbundsordförande, 1 år,
b) Ekonomiansvarig, 2 år,
c) Sju stycken ledamöter, 2 år, (fyra stycken
vartannat år, tre stycken plus
ekonomiansvarig vartannat år)
d) Två revisorer, 2 år (växelvis),
e) Två revisorssuppleanter, 1 år,
f) Svenska Bouleförbundets
disciplinnämnd: Ordförande, 1 år, fyra
ordinarie ledamöter, 2 år (växelvis), två
suppleanter, 1 år
g) Valberedning: Ordförande, 1 år, fyra
ledamöter, 2 år (växelvis)
16. Övriga frågor (beslut kan inte fattas).
17. Mötets avslutande

§ 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.
Den lydelse om könsfördelning som infördes 2020 överensstämmer inte med lydelsen i RF:s
stadgar. Förslagsvis införs därför en ny paragraf i kapitel 1, se ovan, och regleringen av
könsfördelning tas bort från § 4.1.

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
§ 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.

Förslag ny lydelse
§ 4.1 Sammansättning
Förbundsstyrelsen består av:
• Förbundsordförande
• Ekonomiansvarig
• Sju övriga ledamöter
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.

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

§ 4.2 Sammanträden
Förslag på vissa språkliga justering samt ändringar utifrån hur andra SF har formulerat sina
stadgar. Uppgift om skriftlig kallelse, tid för denna och att ledamot ska anmäla förhinder
regleras vanligtvis inte i stadgarna. Det är uppgifter som ingår i det styrdokument som
förbundsstyrelsen tar fram och arbetar utifrån.
Nuvarande lydelse
Förslag ny lydelse
§ 4.2 Sammanträden
§ 4.2 Sammanträde
Förbundsstyrelsen sammanträder enligt
Förbundsstyrelsen sammanträder när
ordförandens bestämmande eller då AU
ordföranden, AU eller minst tre ledamöter
anser det nödvändigt eller då minst tre av
så bestämmer.
styrelsens ledamöter begär det.
Skriftlig kallelse till sammanträde ska
tillsammans med förslag till
föredragningslista tillställas samtliga
ledamöter senast en vecka före
sammanträdet.
Ledamot som är förhindrad att närvara ska
snarast före sammanträdet anmäla detta
till den som utfärdat kallelsen. Beslut
fattas av minst fyra ledamöter i förening i
samband med utlyst sammanträde.
Ledamot får inte rösta genom fullmakt.

Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när
samtliga ledamöter kallats och då minst
halva antalet ledamöter är närvarande. För
alla beslut krävs att minst hälften av
ledamöterna är ense om beslutet. Röstning
får inte ske genom fullmakt. Om
ordföranden finner det lämpligt får
brådskande ärenden avgöras genom skriftlig
omröstning (per capsulam) eller vid
telefonsammanträde. Sådant beslut ska

anmälas vid det närmast därefter följande
sammanträdet.

§ 4.6 Revision
Revisorn är tillsatt för att granska förbundsstyrelsens arbete och är inte underställd
förbundsstyrelsen. Därmed ska inte revisionen regleras i samma kapitel som
förbundsstyrelsen i stadgarna.
§ 4.6 flyttas till ett eget kapitel, kap 5 Revisorer och revision
Nuvarande paragraf 4.6 blir 5.1.
Övriga kapitel justeras utifrån införandet av ett nytt kapitel.
Kapitel 5 Specialidrottsdistriktförbund (blir kapitel 6 enligt förslag ovan)
Ordet specialidrottsdistriktförbund byts ut mot förkortningen SDF i samtliga paragrafer
utom den första.
§ 6.4 byter namn från Förenings specialidrottsdistriktstillhörighet till SDF:s
sammansättning.

Innehållsförteckning och förteckning över förkortningar
En innehållsförteckning samt en förteckning över de förkortningar som används i stadgarna
införs längst fram
Förkortningar som förekommer i stadgarna
SBF – Svenska Bouleförbundet
RF – Riksidrottsförbundet
RS – Riksidrottsstyrelsen
DF – RF SISU distrikt
SDF – Specialidrottsdistriktförbund
RIN - Riksidrottsnämnden
DoN – Dopingnämnden
ADSE – Antidopingstiftelsen och Antidoping Sverige AB
IDR – Idrottens antidopingreglemente
FIPJP - Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal
CEP - Confédération Européenne de Pétanque

