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Proposition 1
Utredning angående ändring av förfarande
för att fastställa tävlingsbestämmelser
Förbundsmötet [2014] fattade beslut om att
ändra förfarandet för hur förbundets
tävlingsbestämmelser fastställs. Ändringen hade
sitt ursprung i att förbundet hade en önskan att
medlemsföreningarna skulle ha större inflytande
över regleringen av tävlingsbestämmelserna och
det nya förslaget togs fram efter den modell som
Svenska Fotbollsförbundet då arbetade efter.
Förbundet har nu vid tre tillfällen följt den nya
processen, genom representantskapsmötet i
början av december. Vid vart och ett av tillfällena
har det uttryckts kritik mot såväl processen i sig
som rösternas fördelning, förberedelser och
genomförande av mötet samt förbundsstyrelsens
agerande (främst röstandet emot vad man
uppfattat som föreningarnas vilja). Samtidigt
noteras att själva förberedelserna inför och
genomförandet av mötet successivt blivit bättre.
Dock finns fortsatt utmaningar vad avser antalet
deltagande föreningar, deltagarnas kunskap om
tävlingsbestämmelsernas utformning, tid till
förberedelser samt själva mötets genomförande.
Förbundsstyrelsen har sedan
representantskapsmötet i december 2016,
utvärderat representantskapsmötet i sin
nuvarande form som forum för att äga och ändra
i förbundets tävlingsbestämmelser. Följande
preliminära slutsatser kan dras:
 Tävlingsbestämmelserna är ett av förbundets
viktigaste dokument som är alla medlemmars
angelägenhet att äga och förvalta, i alla delar
 Det är önskvärt att tävlingsbestämmelserna
över tid är stabila på så sätt att enskilda delar
tillåts vara i kraft under några säsonger,
annat än om förutsättningar ändras på så sätt
att bestämmelserna behöver ändras
 Det är viktigt att föreningar ges möjlighet att
föreslå förändringar och delta i
beslutsprocessen – en del i föreningsdemokratin inom idrottsrörelsen
 Det vore önskvärt om flera av förbundets
intressenter ges möjlighet att påverka
utformningen av tävlingsbestämmelserna,
exempelvis utskott och kommittéer i den mån
de påverkas av innehållet i bestämmelserna
 Att äga och förvalta tävlingsbestämmelserna
kräver kunskap om vår sport, om varför

bestämmelserna är utformade på nuvarande
sätt samt ansvar för helheten
Förbundsstyrelsen har sedan representantskapsmötet i december 2016, även studerat hur andra
specialidrottsförbund äger och förvaltar sina
respektive tävlingsbestämmelser (se bilaga 1 till
denna proposition). Följande framkommer i den
analysen:
 Inom det stora flertalet av de studerade
idrottsförbunden är det förbundsstyrelsen
som, med hjälp av någon form av
tävlingskommitté samt med eller utan
remissförfarande, fattar beslut om de
tävlingsbestämmelser som ska gälla. I andra
förbund hänskjuts frågan till förbundsmötet,
helt eller delvis. Den form av
representantskapsmöte som Svensk
Amerikansk Fotboll utövar återfinns, i
urvalet, endast hos innebandy och fotboll,
dock med olika form av representationsrätt
(föreningar röstar individuellt, alternativt
genom representanter). I båda fallen har
förbundsstyrelsen rösträtt.
 Vad gäller förslagsrätt, varierar det från att
enskilda medlemmar (personer) har rätt att
lämna förslag till att förslag endast kan
lämnas av föreningar, distrikt eller utskott –
det senare i syfte att säkerställa
grundläggande förståelse för
tävlingsbestämmelserna: konstruktion,
innehåll och historiska utveckling
 De flesta av de studerade förbunden ger
möjlighet till att ändra
tävlingsbestämmelserna årligen.
 I de stora lagbollsidrotterna är det bara
Innebandy och Fotboll som har
representantskapsmöte, i övriga fastställs
bestämmelserna av styrelsen
Förbundsstyrelsen konstaterar härvidlag att vårt
förbunds form för ägande och förvaltning av
tävlingsbestämmelserna på väsentliga punkter
skiljer sig från övriga specialidrottsförbunds.
Möjligen är det så att det ansvar förbundsmötet
2014 lade på representantskapsmötet är för stort
i det att deltagandegraden och kunskapen om
tävlingsbestämmelsernas roll och utformning
inte går att förena med god föreningsdemokrati.
Att genom ett representantskapsmöte äga och
förvalta tävlingsbestämmelser är inte
ansvarsfullt. Andra specialidrottsförbunds
utformning av processen pekar åt det hållet.
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Förbundsstyrelsen föreslår därför förbundsmötet
att:
 Förbundsstyrelsen ges i uppdrag att under
2017 utreda om det finns alternativa former
för att äga och förvalta förbundets
tävlingsbestämmelser med hänsyn till kraven
på långsiktighet, demokrati och ett
ansvarsfullt agerande för allas bästa
 Utredningen, om den finner så, föreslår
ändringar till dagens förfarande att införas i
förbundets stadgar via en proposition till
förbundsmötet 2018
 Utredningen genomförs i god tid för att
resultatet ska kunna diskuteras på
representantskapsmötet i december 2017
 Utredningen består av representanter från
föreningar, distrikt, förbundets utskott och
kommittéer samt förbundsstyrelsen.
Ordförande är tävlingsutskottets ordförande

Proposition 2
Förbundsstyrelsen föreslår följande mindre
ändringar i stadgarna till årsmötet 2017. Utöver
dessa förändringar finns det behov av ytterligare
förändringar och som bör gås igenom noggrant
under 2017 då det kan bli följdverkningar och det
finns även behov av att jämföra med andra SF:s
stadgar.

22§ Valbarhet
Valbar enligt punkterna 16–17 samt 20-21 är
myndiga svenska medborgare samt utländska
medborgare som varit stadigvarande i Sverige
minst 10 år.
Ersätts med Valbar enligt punkterna 16–17 samt
20-21 är person som under mötesåret fyller lägst
18 år och som är bosatt i Sverige.

34§ Förbundsstyrelsens åligganden
10. upprätta röstlängd för förbunds- och SDFmöten samt för val av OAF att gälla för tiden 1
november – 31 oktober.
Ersätts med 1 januari – 31 december.

9. Normalstadgar för SDF inom SAFF
11§ Rösträtt
Rösträtten vid årsmöte bestäms genom röstlängd
som har upprättats av SAFF:s förbundsstyrelse
att gälla för tiden den 1/11 till 31/10.

Röstlängden upptar de föreningar som senast den
1 juli har fullgjort sina stadgeenliga …..
ändras till 30 juni.
16. behandling av förslag (motioner) som getts in
i den ordning som anges i 12§
ersätts med 13§ med ….
Valbar är varje i Sverige permanent bosatt
person.

Motion 1–3
Från Carlstads Crusaders
Motion 1.
Carlstad Crusaders föreslår en förändring i
antalet röster förbundsstyrelsen ska ha rätt till i
omröstningar på Representantskapsmötet från
nuvarande nio (9) till en (1).
Vi hoppas också att ni ger oss som
motionsläggare en möjlighet att presentera
orsakerna för dessa motioner antingen på mötet
eller i ett forum innan.
Carlstad Crusaders gm Robert Sundberg
Styrelsens yttrande:
Med hänvisning till proposition 1 avslår styrelsen
motion 1 från Carlstad Crusaders.

Motion 2.
Carlstad Crusaders föreslår en förändring i
röstningsförfarandet under Representantskapsmötet. Man ska ha tre val, alla deltagare ska ha
tre möjligheter. Man kan rösta för ett förslag,
eller man kan rösta mot ett förslag. Man ska
också kunna lägga ner sin röst. Lägger någon
representant ner sin röst vid en röstning ska
röstlängden (eller den procentuella satsen av
67% som ska uppnås för att ett förslag ska gå
igenom) justeras så endast de som röstar för eller
emot räknas.
Carlstad Crusaders genom Robert Sundberg
Styrelsens yttrande:
Med hänvisning till proposition 1 avslår styrelsen
motion 2 från Carlstad Crusaders.

ändras till 1 januari – 31 december.
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Damer Div 1 beslutar förbundsstyrelsen om det
gör det eller inte.

Motion 3.
Justera den grupp som jobbar med TB frågorna
för representantskapsgruppen från idag
representanter för FS, DU och TU till
representanter för FS, DU, TU, SAFE, Landslag
och SDF.
Robert Carlstad Crusaders
Styrelsens yttrande:
Med hänvisning till proposition 1 avslår styrelsen
motion 3 från Carlstad Crusaders.

37§ Uppgifter
Representantskapsmötet behandlar förslag till
ändringar av tävlingsbestämmelserna som
inkommit senast den 30 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

Motion 4-5

3. Förslag på ny skrivning i TB

Från Västerås Roedeers

4. Förklaring till varför ändring föreslås

Motion 4

5. Ev påverkan på annan paragraf i TB Förslag
som inte uppfyller punkt ett till fyra kommer inte
hanteras av kommittén.

6:e kapitlet REPRESENTANTSKAPSMÖTET
36§ Sammansättning, rösträtt
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

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 31 oktober
publiceras på förbundets officiella
kungörelseorgan. Mötet skall hållas under
november eller december på datum som
Ändras till:
6:e kapitlet REPRESENTANTSKAPSMÖTET
36§ Sammansättning, rösträtt
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.
Föreningar som har rätt att delta 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
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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.
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.
Om det finns osäkerhet kring huruvida ett
ändringsärende i huvudsak rör Superserien eller
Damer Div 1 beslutar förbundsstyrelsen om det
gör det eller inte.
37§ Uppgifter
Representantskapsmötet behandlar förslag till
ändringar av tävlingsbestämmelserna som
inkommit senast den 30 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

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.
Styrelsens yttrande:
Med hänvisning till proposition 1 avslår styrelsen
motion 4 från Västerås Roedeers

Motion 5
6:e kapitlet REPRESENTANTSKAPSMÖTET
36§ Sammansättning, rösträtt
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.

5. Ev påverkan på annan paragraf i TB Förslag
som inte uppfyller punkt ett till fyra kommer inte
hanteras av kommittén.

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.

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.

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.

För att ändringsförslaget ska behandlas vid
Representantskapsmötet krävs att
förslagsställare närvarar vid
Representantskapsmötet, skriftlig fullmakt är
giltig.

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.

De inkomna förslagen skall senast 31 oktober
publiceras på förbundets officiella
kungörelseorgan.

Om det finns osäkerhet kring huruvida ett
ändringsärende i huvudsak rör superserien eller
Damer Div 1 beslutar förbundsstyrelsen om det
gör det eller inte.

3. Förslag på ny skrivning i TB
4. Förklaring till varför ändring föreslås

Mötet skall hållas under november eller
december på datum som förbundsstyrelsen

37§ Uppgifter
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Representantskapsmötet behandlar förslag till
ändringar av tävlingsbestämmelserna som
inkommit senast den 30 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:

Föreningar som har rätt att delta 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

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 31 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.
Ändras till:
6:e kapitlet REPRESENTANTSKAPSMÖTET
36§ Sammansättning, rösträtt
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.

Rösträtt i frågor som i huvudsak berör
Superserien har endast förening som fullföljt sina
förpliktelser för spel i Superserien kommande
säsong.
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.
Om det finns osäkerhet kring huruvida ett
ändringsärende i huvudsak rör Superserien eller
Damer Div 1 beslutar förbundsstyrelsen om det
gör det eller inte.
37§ Uppgifter
Representantskapsmötet behandlar förslag till
ändringar av tävlingsbestämmelserna som
inkommit senast den 30 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
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Representantskapsmötet, skriftlig fullmakt är
giltig.
De inkomna förslagen skall senast 31 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.
Styrelsens yttrande:
Med hänvisning till proposition 1 avslår styrelsen
motion 5 från Västerås Roedeers
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