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Röstlängd

RÖSTLÄNGD VID GOTLANDS SKIDFÖRBUNDS
ÅRSMÖTE 2013-09-25
KA 3 IF

1 röst

Stenkyrka IF

1 röst

Sudrets Längd och Alpina Skidklubb

1 röst

Visborgs OK

1 röst

Svaide Roma SOK

1 röst

Östergarns IK

1 röst

Levide IF

1 röst

Garda IK

1 röst
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Föredragningslista

Föredragningslista vid Gotlands skidförbunds Årsmöte
2013-09-25 kl 19:00 i Svaidestugan
1. Upprop och fullmaktsgranskning, fastställande av röstlängd
2. Fastställande av föredragningslista för mötet
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Val av ordförande för årsmötet
5. Val av sekreterare för årsmötet
6. Val av två justerare att jämte ordförande justera årsmötets protokoll
7. Val av rösträknare
8. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 12/13
9. Revisionsberättelse för 12/13
10. Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 12/13
11. Val på ett år av GSF ordförande
12. Val av ledamöter i styrelsen
13. Val på ett år av revisor
14. Val på ett år av revisorssuppleant
15. Val av valberedning
16. Fastställande av verksamhetsplan för verksamhetsåret 13/14
17. Fastställande av förslag till ändrade stadgar
18. Föranmälda motioner
19. Mötets avslutande
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Verksamhetsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse 2012-07-01--2013-06-30
Styrelsens sammansättning:
Ordförande:
Vice ordförande:

Anders Birgersson
Mattias Vejlens

Ungdomsansvarig:
Sekreterare.
Kassör.
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Revisor:
Revisorssuppleant:
Valberedning:

Mattias Vejlens
Maria Jansson
Ann-Charlotte Dahl
Vakant
Eva Buskas
Måns Öhman
Ingmarie Bergman
Arne Eklund
Bert-Ola Wallin
Stefan Persson
Christer Liljegren

Föreningar anslutna till Gotlands skidförbund:
Garda IK

Stenkyrka IF

KA 3 IF

Svaide Roma SOK

Levide IF

Visborgs OK

Sudrets Längd och Alpina
Skidklubb

Östergarns IK
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Inledning
Den gångna Gotlandsvintern bjöd på kyla och snö med fina spår i början på vintern. Strax
efter årsskiftet inträffade en varm period, då snön nästan försvann, för att sedan återkomma.
Snökanonerna fick jobba för att komplettera snötillgången på de belysta slingorna. De flesta
DM-tävlingarna genomfördes och alla utom en av elljuscupens deltävlingar kunde avgöras
på snö.
Barn- och ungdomsverksamhet
Totalt har 30-tal ungdomar tränat för VOK, Visborgs OK samt ett tiotal för Svaide Roma,
SOK. Till detta kan läggas 10 – 15 barn vid VOKs skidskoleverksamhet. Barnens Vasalopp
lockade över trettio deltagare. Fyra ungdomar från VOK var också på läger i Torsbytunneln
under hösten 2012.
Vuxenträning
Som vanligt har vasaloppsåkarna träffats och tränat, mest i SOKs regi. Några vuxna har
också tagit skidlektioner vid VOK-stugan.
Läger
30-tal personer deltog i årets Harsaläger under nyårshelgen.
Idrottsgymnasiet med skidprofil
Under året startade idrottsgymnasiet med skidprofil här på Gotland. Skidprofilen är ett samarbete mellan Gotlands skidförbund och Region Gotland. 200 poäng av gymnasietiden läggs
på skidor. Skidförbundet står för tränare. En gymnasieelev har varit ansluten till programmet
under året.
Tyvärr blev tränaren långtidssjukskriven och någon ersättare kunde inte hittas varför träningen inte kunde genomföras enligt plan. Gymnasieeleven flyttar nu till fastlandet och några nya
sökande till profilen finns inte. Tre av VOK:s juniorer går sedan tidigare på skidgymnasier på
fastlandet. From nästa läsår blir det fem.
Styrelsearbetet
Gotlands skidförbunds styrelse har haft åtta protokollförda möten samt ett skidting under den
gångna perioden. Mallar för inbjudan och pm för tävlingsarrangörer har tagits fram för att
underlätta arbetet för klubbarna. Under året har även GSF hållit i utbildning av TA-systemet
vilket nu används vid tävlingarna. En hel del tid har också lagts ner på Idrottsprofilen. Mot
slutet av verksamhetsåret har nya förslag till stadgar tagits fram som nu presenteras på
årsmötet.
Tävlingar på Gotland
Av elljuscupens fem deltävlingar genomfördes fyra på snö och en på barmark. DM sprint,
stafett samt 15/10 och UDM genomfördes. Totalt deltog 120 vuxna och 113
ungdomar/juniorer.
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Tävlingar på fastlandet
Mer än hundra gotlänningar deltog i några av Vasaloppets tävlingar. Ungdomar från VOK
deltog även i år på Kortvasan och Tjejvasan.
2 – 3 februari deltog tre ungdomar i Götalandsmästerskapen. Även i år var Gotland med och
tävlade i Kalle Anka och Folksam Cup. Två deltog i Kalle och tre stycken i Folksam Cup.
Dessutom följde några ledare med på arrangemangen.

Följande DM- och elljuscuper har genoförts under säsongen 2012 – 2013 på
Gotland:
Datum

Tävling

Stil

Antal
Antal
ungdomar/juniorer vuxna
12
13

13-12-19

Elljuscup 1

Klassisk

13-12-27

Elljuscup 2

Fristil

12

12

13-01-09

Elljuscup 3

Löpning

10

6

13-01-19

DM sprint

Fristil

11

9

13-01-20

Klassisk/Fristil

16

31

13-01-29

DM
stafett+ungdomstävling
DM 15/10 samt UDM

Klassisk

16

27

13-02-13

Elljuscup 4

Klassisk

20

14

13-03-10

Elljuscup 5

Skicross fri/ jakt
klassisk

16

8

113

120

Barnens vasalopp kunde genomföras men Gotland Ski Marathon och VOK-spelen
ställdes in pga snöbrist.
Skidtinget
Skidinget hölls onsdag den 20 mars kl 18.00, på Svaidestugan.
Frågor som behandlades:
 Elljuscupens prisutdelning
 Skidsäsongen som varit
 Nästa säsong, tävlingsprogram spikas preliminärt.
Ingen representant från Gotlands skidförbund deltog i Götalandstinget i Falkenberg.
Gotlands skidförbunds styrelse
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Resultaträkning 2012-07-01—2013-06-30
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Balansräkning 2013-06-30
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Revisionsberättelse
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Förslag till verksamhetsplan
Verksamhetsplan för 2012/2013.
Tävlingsprogram
Förutom att ansvara för att ta fram tävlingsprogram för DM-tävlingar och elljuscupen kommer
GSF att uppmuntra klubbarna att utveckla och arrangera motionstävlingar. Se förslag.
Ungdomsverksamheten
GSF kommer även fortsättningsvis att stödja ungdomsverksamheten inom distriktet. Detta
görs främst genom att stödja de ungdomar som vill åka till Kalle Anka och Folksam cup samt
förberedande läger inför dessa tävlingar.

Ledarutveckling/funktionärer
Målet är att hålla en steg 1-utbildning under året. Genomförd utbildning av TA-systemet
kommer att följas upp.
Lokal idrottsprofil ”Skidor” på Gotland
I dagsläget är det oklart om skidprofilen kommer att fortsätta. GSF kommer att bevaka
utvecklingen och om behov finns, medverka i profilen.

Utveckla samarbete med andra distrikt, ex läger.
Genom Folksam och Kalle Anka cup har samarbete med andra skiddistrikt etablerats. GSF
kommer att fortsätta och utveckla detta samarbete genom läger, gemensamma resor mm.
Götalandsmästerskapen 2017
Gotlands skiddistrikt har tilldelats att anordna Götalandsmästerskapen år 2017. Planeringen
inför tävlingen bör starta under det kommande verksamhetsåret genom att utse
tävlingsledning och plats för tävlingarna. Innan verksamhetsårets slut bör en grov tidplan för
genomförandet vara framtagen.
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Budgetförslag
2013-07-01 - 2014-06-30
Konto

Benämning

Budgeterat

-------------------------------------------------------------------------------3870

Bidrag Svenska Skidförbundet

37 000

3880

Övriga bidrag

1 500

4029

Övriga kostnader/resebidrag gymnasieelever

-6 000

4030

Träningsläger

-5 000

4031

Kalle Anka cup

-5 000

4032

Folksam cup

-5 000

4033

Harsaläger

-15 000

4122

Priser, medaljer (arr)

-5 000

4130

Utbildning

-9 000

5890

Övriga resekostnader

-6 000

5910

Annonsering

-2 000

6090

Övriga föreningskostnader

-1 000

6540

IT-tjänster

-1 200

6570

Bankkostnader

-600

------------------------------------------------------------------------------Resultat

-22 300
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Tävlingsprogram 2013-2014
Tävlingsdag

Tid

Vad

Stil

Arrangör

To 12 dec

Reservdag
(enbart DM)
-

19.00

Elljuscupen 1

Klassisk

Svaide

To 26 dec

-

19.00

Elljuscupen 2

Fristil

VOK

To 9 jan

-

19.00

Elljuscupen 3

Klassisk

Svaide

Ti 14 jan

Ti 28 jan

19.00

DM 15/10+UDM

Klassisk

Stenkyrka

Lö 18 jan

Lö 1 feb

13.00

DM Sprint

Fristil

Svaide

Sö 19 jan

Sö 2 feb

10.00

DM Stafett

VOK

Sö 9 feb

Sö 9 mar

10.00

DM 30/20

2 klass/1
fristil
Klassisk

To 13 feb

-

19.00

Elljuscupen 4

Fristil

Stenkyrka
(prel)
Stenkyrka

Sö 16 feb

-

10.00

Gotland Ski Marathon

Klassisk

VOK

Sö 16 mar

-

10.00

Elljuscupen 5

VOK

Lö ??
jan,feb

-

12.00

Teamsprint i
Östergravar vid god
snötillgång.
Marknadsföringstävling

Tekniksprint
+ jaktstart
Fristil, med
öppna
klasser

Samtliga
klubbar

Preliminära datum, kan komma att ändras beroende på andra tävlingar, ex
Götalandsmästerskapen, Kalle Anka, Folksam. Exakta datum bestäms på GSF:s årsmöte.
Elljuscupen genomförs alltid på utsatt datum, vid snöbrist genomförs tävlingen som löpning. I
övrigt som under säsongen 2012-2013. Förutom ovanstående datum kan klubbarna
arrangera motionstävlingar eller andra arrangemang, dock ej på ovanstående av GSF
beslutade tävlingsdatum.
Klasser
Enligt” PM-Skidtävlingar” med motionsklasser på DM-tävlingarna. OBS tävling sker i den
klass man tillhör from 2014.
Administrativa frågor
Samtliga tävlingar administreras genom skidförbundets TA-system via Idrotten-online.
Tävlingsavgifter
Ungdomar tom 16 år 50kronor, övriga 100 kronor.
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Förslag till ändring av stadgar
Styrelsens förslag till förändring av Gotlands Skidförbunds Stadgar
1: Förändring av antalet ledamöter i GSF: styrelse från ordförande och sex ledamöter valda
på två år, till ordförande och fem ledamöter valda på två år samt en suppleant vald på ett år
(15 §).
2: förändring av antalet rösträknare vid SDF-möte från två till ”erforderligt”.
3: Ny paragrafordning (gäller förändring av samtliga paragrafer kap 2-5)4: Anpassning till ny paragrafordning Svenska skidförbundets stadgar
5: Anpassning till Svenska skidförbundets normalstadgar genom följande tillägg:
§7
§8
§9
§ 10
§ 14
§ 15
§ 16
6: Stryk punkterna 14 och 15 i 12 § och lägg ansvaret på styrelsen.
7: Korrigering av felaktighet (11§)
8: Ändra skallkrav till bör på lika könsfördelning i styrelsen.
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Stadgar
för

Gotlands skidförbund
antagna vid årsmöte 2013-09-25
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KAP 1
1:1§
UPPGIFT
Gotlands skidförbund skall, enligt dessa stadgar och Svenska skidförbundets stadgar, såsom
Svenska SF:s regionala organ arbeta i enlighet med detta förbunds ändamål.
1:2§
SAMMANSÄTTNING
Gotlands skidförbund omfattar de föreningar som är medlemmar i Svenska skidförbundet, och
som har hemvist inom distriktets geografiska område.
1:3 §
VERKSAMHETSOMRÅDE
Gotlands skidförbunds verksamhet utövas inom Gotlands SF-distrikt, som enligt 18§ Svenska
skidförbundets stadgar [Ny kapitelindelning SF:s stadgar. Förslag: ”som enligt 6 kap. 2§
Svenska skidförbundets stadgar”] omfattar Gotlands län.
1:4 §
STADGAR
Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av SDF-möte och skall godkännas av
Svenska skidförbundet.
För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3-delar av antalet avgivna röster vid
mötet.
1:5 §
BESLUTANDE ORGAN
Gotlands skidförbunds beslutande organ är SDF-mötet, extra SDF-möte och SDF-styrelsen.
SDF-styrelsen får tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter inom SDFstyrelsens arbetsområde.
1:6 §
VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR
Gotlands skidförbunds verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1/7
till och med den 30/6.
1:7 §
SAMMANSÄTTNINGEN AV STYRELSEN MM
Förbundet skall verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan
sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås.
FÖRSLAG TILLÄGG: ”och att ungdomar ingår. Jämställdhet skall också eftersträvas i
delegationer för sådan organisation där fler än en person skall ingå.”
FÖRSLAG: TILLÄGG NYA PARAGRAFER:
1:8 §
FIRMATECKNING
SDF:s firma tecknas av SDF-styrelsen eller, om den så beslutar, av två styrelseledamöter
gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.
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1:9 §
SKILJEKLAUSUL
Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, SDF eller förbundet får inte väckas vid
allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i dessa
stadgar eller RF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljemän.
1:10 §
UPPLÖSNING AV FÖRBUNDET (SDF)
Efter samråd med Svenska Skidförbundet kan SDF-möte upplösa förbundet genom beslut
härom med 2/3 majoritet. I beslut om upplösning av förbundet skall anges att förbundets
tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål.

KAP 2 SDF-mötet
8§ [2:1 §]
Sammansättning och beslutsmässighet
SDF-mötet och extra SDF-möte är SDF:s högsta beslutande organ.
SDF-möte består av ombud för SDF:s föreningar. Förening får utse högst två ombud, vilka
skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen.
Ombud får representera endast en förening samt får inte vara ledamot av SDF-styrelsen, SDFmöte är beslutsmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i
mötets beslut.
9§ [2:2 §]
Yttrande- och förslagsrätt mm
Yttrande- och förslagsrätt vid SDF-möte tillkommer, förutom ombuden, ledamot av SDFstyrelsen, SDF:s revisorer, motionär i vad avser egen motion samt valberedningens ledamöter
i ärenden som rör valberedningens arbete.
Yttranderätt tillkommer RF:s, SF:s och DF:s representanter, SDF:s arbetstagare och med
mötets enhälliga samtycke annan närvarande.
10§ [2:3 §]
Kallelse mm
SDF-mötet hålls årligen före utgången av september månad på dag, som SDF-styrelsen
bestämmer. Mötet får dock inte hållas på dag när DF-möte pågår.
Kallelse till mötet utfärdas av SDF-styrelsen genom kungörelse i RF:s officiella
kungörelseorgan eller i SF:s eget kungörelseorgan senast två månader före mötet (ev samt
genom brev till föreningarna senast en månad före mötet).
Föredragningslista för mötet jämte förvaltnings-, verksamhets- och revisionsberättelser, SDFstyrelsens förslag samt inkomna motioner översänds till röstberättigade föreningar 14 dagar
före mötet.
11§ [2:4 §]
Rösträtt
Rösträtten vid SDF-möte bestäms genom röstlängd som har upprättats av förbundsstyrelsen
före den 1/7.

GOTLANDS SKIDFÖRBUNDS ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013
sida 17(20)

Röstlängden upptar de föreningar som har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot
Svenska Innebandyförbundet [Svenska Skidförbundet] samt de förpliktelser mot SDF som
kan ha bestämts av SDF-mötet. Röstlängden gäller oförändrad till dess ny röstlängd har
tillställts SDF.
Varje röstberättigad förening har en röst. Vederbörande SF kan i normalstadgarna föreskrivna
utökning förenings röstetal [Ändra: ”Vederbörande SF kan i normalstadgarna föreskrivna
utökning förenings röstetal” till: ”SF kan utöka i normalstadgarna föreskrivna förenings
röstetal”] dock med den begränsningen att en förenings röstetal inte får överstiga 1/5 av det
vid uppropet godkända sammanlagda röstetalet.
Om förening deltar i mötet med två ombud och förfogar över endast en röst, utövas rösträtten
av det ena ombudet. Förfogar förening över fler än en röst (gäller i de fall SF har utökat
antalet röster enligt ovan), äger föreningen bestämma rösternas fördelning mellan ombuden.
Förening skall inge fullmakt för sina ombud. I fullmakten skall ombuds rätt att utöva
föreningens rösträtt anges.
12§ [2:5 §]
Ärenden vid SDF-mötet
Vid SDF-mötet skall följande ärenden förekomma.
1. upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet,
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 protokolljusterare samt två [byt två mot ”erforderligt antal”] rösträknare,
7. behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:
a: SDF-styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år,
b: SDF-styrelsens förvaltningsberättelse för föregående år,
c: SDF:s revisorers berättelse för samma tid,
8. fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens förvaltning,
9. val av ordförande i SDF, tillika ordförande i SDF-styrelsen för en tid av ett år,
10. val av tre [stryk tre] övriga ledamöter för en tid av två år,
11. val av två suppleanter [byt till ”suppleant”] för en tid av två [byt till ”ett”] år,
12. val av en revisor och personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom SDF för en tid av ett år,
13. val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år,
14. val av ombud och suppleanter till SF-mötet,
15. val av ombud och suppleanter till DF-mötet,
[Förslag: stryks och läggs på styrelsens ansvar]
16. behandling av förslag till SDF:s verksamhetsplan.
17. Behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i 12§ [2 kap, 1
§] samt av SDF-styrelsens förslag. Fråga av ekonomisk natur får endast avgöras om
den finns med på föredragningslistan till mötet.
Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person. Ledamot eller suppleant i SDF-styrelsen är
dock inte valbar som revisor eller revisorssuppleant i SDF. Om arbetstagares valbarhet
stadgas i 3 kap 3§ RF:s stadgar.

GOTLANDS SKIDFÖRBUNDS ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013
sida 18(20)

13§ [2:6 §]
Förslag till ärenden att behandlas vid SDF-mötet
Förslag till ärende att behandlas vid SDF-mötet skall vara SDF-styrelsen tillhanda senast en
månad före mötet. Rätt att inge förslag tillkommer SDF tillhörande röstberättigad förening
samt röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag från föreningsmedlem insänds genom
vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande.
14§ [2:7 §]
EXTRA SDF-möte
SDF-styrelsen får sammankalla extra SDF-möte. Sådant möte får inte äga rum under tid då
DF-möte pågår. Vid extra DF-möte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.
Kallelse och föredragningslista översänds till ombuden senast sju dagar före mötet.
Tillägg
2:8 §
Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Med undantag för det i 1 kap 4§ nämnda fallet avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel
majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ
majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald
(valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra
frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.
Omröstning sker öppet. Om röstberättigat ombud begär det skall dock val ske slutet. Vid
omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordförande vid
mötet, om han/hon är röstberättigad. Är han/hon inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall
i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.
KAP 3 SDF-styrelsen
15§ [3:1 §]
Sammansättning, kallelse, [omröstning] och beslutsmässighet
SDF-styrelsen är, när SDF-möte inte är samlat, SDF:s beslutanden organ.
SDF-styrelsen består av ordförande samt sex övriga ledamöter, jämte noll suppleanter [samt
fem övriga ledamöter, jämte en suppleant.], valda enligt 11§ [2 kap, 5 §]10 och 11 punkten.
(Ev härutöver får den hos SDF anställda personalen utse en ledamot och en personlig
suppleant.)
SDF-styrelsen utser inom sig vice ordförande och tillsätter sekreteraren.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsmässig när samtliga
ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Om ordföranden finner
erforderligt, kan brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid
telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande
sammanträdet.
Tilläggsförslag: ”För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är
ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom
fullmakt.”
16§ [3:2 §]
Åligganden
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SDF-styrelsen skall
1. verkställa SDF-mötets beslut,
2. hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna och övervaka den
idrottsliga ordningen i dessa,
3. handha den idrott styrelsen företräder enligt gällande stadgar och bestämmelser, verka för
denna idrotts utveckling samt i övrigt tillvarata specialidrottens intressen,
4. föranstalta om DM-tävlingar och andra tävlingar enligt RF:s och SF:s bestämmelser samt
godkänna DM-rekord,
5. handha och ansvara för SDF:s medel,
6. bereda ärenden, som skall föreläggas SDF-möte,
7. förelägga SDF-mötet förslag till SDF:s verksamhetsplan,
8. avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagå RF, RIN, SF-styrelse och DF-styrelse med
upplysning och yttranden,
9. utöva prövningsrätt i ärenden, om vilka stadgas i 13 och 14 kap RF:s stadgar, [utöva
prövningsrätt i ärenden, om vilka stadgas i kap 14 och 15 RF:s stadgar, med förbehåll för vad
som anges i 5 kap. 4§ Svenska Skidförbundets stadgar.]
10. bestämma om organisationen av och tjänster vid SDF:s kansli samt förekommande fall
anställa SDF:s arbetstagare, samt
11. föra protokoll och erforderliga böcker mm samt sköta löpande ärenden i övrigt.
NYTT FÖRSLAG TILLÄGG ny punkt: ”12. Stimulera föreningsarbetet och föreningslivet
inom distriktet samt stimulera ungdoms-, motions- och utbildningsverksamheten.”
17§ [3:3 §]
Arbetsår
SDF-styrelsens arbetsår omfattar tiden från SDF-mötet till och med nästkommande SDF-möte.
Kap 4 Revisorer, revision
18§ [4:1 §]
Revisorer och revision
SDF:s revisorer, av vilka en valts av DF-mötet enligt 11 kap 7§ RF:s stadgar, skall granska
SDF-styrelsens förvaltning och räkenskaper. Styrelsens räkenskaper och handlingar
överlämnas till revisorerna senast en månad före SDF-mötet och skall, efter verkställd
revision, med revisorernas berättelse vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.
Kap 5 Valberedning
19§ [5:1 §]
Sammansättning mm
Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter valda av SDF-mötet. Antalet
övriga ledamöter skall [bör] vara lika fördelat mellan könen. Valberedningen utser bland sina
ledamöter vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva
antalet ledamöter så bestämmer.
20§ [5:2 §]
Åligganden
Valberedningen skall senast åtta veckor före mötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid
SDF-mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast sex veckor före mötet skall
valberedningen meddela röstberättigade förening uppgift på dem som står i tur att avgå och
namnen på dem som har avböjt återval.
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21§ [5:3 §] Förslagsrätt
Föreningar får senast fyra veckor före mötet till valberedningen avge förslag på personer för
valen under punkterna 9-11 i 11§ [2 kap, 5 §].
Valberedningen skall senast två veckor före mötet tillställa röstberättigade föreningar sitt
förslag tillsammans med uppgift på samtliga föreslagna personer.
22§ [5:4 §]
Kandidatnominering
Innan kandidatnomineringen börjar vid SDF-mötet, skall valberedningen meddela sitt förslag
beträffande varje val som skall förekomma enligt punkterna 9-11 i 11§ [2 kap, 5 §].

Noter (ej del av stadgarna)
Förkortningar:
SF: specialförbund ex svenska skidförbundet
SSF: Svenska Skidförbundet
SDF: Specialdistriktsförbund
RF: Riksidrottsförbundet
DF: Distriktsförbund
1:3
Svenska skidförbundets stadgar 6 kap 2 §:
2 § SDFs namn och verksamhetsområde
/---/Gotlands Skidförbund omfattar Gotlands län. /---/

2:5
Svenska skidförbundets stadgar 2 kap 1 §:
” 1 § Tidpunkt och kallelse
/---/ Förslag till föredragningslista för mötet, verksamhets- och förvaltningsberättelser,
verksamhetsplan med ekonomisk plan samt förbundsstyrelsens förslag och inkomna motioner till
förbundsmötet - vilka skall vara åtföljda av styrelsens yttrande och, om motionen kommer från förening,
av SDF-styrelsens yttrande - skall senast tre veckor före mötet sändas till röstberättigade
organisationer. SDF. Förslag skall föreläggas förbundsmötet med förbundsstyrelsens utlåtande.”

3:2
Riksidrottsförbundets stadgar 14 kap: Bestraffningsärenden
Riksidrottsförbundets stadgar 15 kap: Överklagande av beslut som inte avser
bestraffningsärende
Svenska Skidförbundets stadgar 5 kap. 4§:
4 § Prövningsrätt
Förbundsstyrelsen utövar prövningsrätt enligt 14 och 15 kap. RF:s stadgar, Bestraffningsärenden
respektive Överklagande av beslut som inte avser bestraffningsärende. Med stöd av 14 kap. 8 § första
stycket RF:s stadgar förbehålls styrelsen bestraffningsrätten i ärenden om förseelse t ex: begången
vid förbundets mästerskaps- och GP-tävlingar, av förbundet anordnad tävling och internationell tävling
samt kurser och läger utomlands.
Förbundsstyrelsen får enligt 14 kap 8 § fjärde stycket RF:s stadgar överlåta sin bestraffningsrätt till
något av sina organ.

