SSF Förbundsstyrelse antog vid styrelsemöte den 2021.12.16 följande
reviderade instruktioner för grenråden inom SSF.

GRENRÅD INOM SSF
Bakgrund
Svenska Skidförbundet, SSF, skapade 2010 förutsättningar för bildande av
grenråd för respektive gren inom SSF. Uppdatering av riktlinjerna för råden
presenteras nedan och ersätter instruktioner som antogs vid
förbundsstyrelsemöte 2017.01.30.

Rollbeskrivning
Rådets uppgift är att vägleda och stödja verksamheten inom grenen.
Rådet ska vara delaktigt i framförallt frågor som avser den nationella
verksamheten. Beslut som avser nedan angiva områden fattas av ansvarig
tjänsteperson och ska ha beretts i eller på annat sätt ha förankrats i rådet.
Ansvaret för fattade beslut ligger primärt hos beslutsfattande tjänsteperson och
ytterst hos förbundsstyrelsen.
I budgetfrågor, marknadsfrågor och frågor som specifikt rör landslagens
verksamhet är rådet remissinstans vid behov. Rådet kan också på eget initiativ
lämna råd och synpunkter till grenchef, nationellt ansvarig och till
förbundsstyrelsen i sådana frågor.

Rådet ska vara involverat i följande områden:
-

Nationellt tävlingsprogram

-

Nationella regelfrågor

-

Strategiska frågor som rör barn & ungdom

Svenska Skidförbundet
Riksskidstadion, SE-791 19 FALUN
Telefon: +46 (0)10-708 69 00
Webb: www.skidor.com

-

Nationell utbildningsplan

-

Delaktigt i strategisk planering för skid-Sverige

Undergrupper kan utses inom rådet när frågor inom dessa områden behöver
beredas.
Rådsmedlemmar med extra god insyn i respektive frågeställning kan av rådet
utses som kontaktpersoner inom dessa frågor.

Sammansättning och tillsättning
Rådet består av 6-8 medlemmar som tillsätts med mandatperiod på två (2) år där
arbetet leds av en ordförande med mandatperiod på två (2) år.
Medlemmar i rådet föreslås av FD, nationellt ansvarig och Grenchef till
förbundsstyrelsen som utser medlemmarna inkluderat ordförande för rådet.
Nomineringar från distrikt och regioner eftersträvas. Transparens och öppenhet
avseende nomineringsprocessen exempelvis kopplat till efterfrågade
kompetenser och tidsperiod för nomineringar ska tillämpas. Det åligger FD eller
den FD utser att ansvara för att kommunikation sker på ett relevant sätt inom
detta område.
Rådet ska bestå av personer med kompetens inom och erfarenhet av grenen som
kan bidra till utvecklingen av grenens nationella verksamhet.
Det är önskvärt med en spridning i tiden av mandatperioderna för att
åstadkomma kontinuitet i rådet. Medlem av rådet kan utses för högst fyra (4)
mandatperioder i följd.
Nomineringsperioden är normalt 1 mars till 30 april. Beslut om tillsättning fattas
av förbundsstyrelsen vid styrelsemöte som följer därefter. Om någon medlem
lämnar rådet i förtid eller av annat skäl behöver ersättas i förtid ska
motsvarande nomineringstid två månader tillämpas.

Arbetssätt
Rådet sammanträder vid ca sex (6) tillfällen per verksamhetsår samt behandlar
löpande via mail/telefon/digitalt frågeställningar som kräver behandling i tillägg
till ordinarie sammanträden.
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Vid ordinarie sammanträden deltar, förutom rådets medlemmar, tjänsteperson
med ansvar för nationell verksamhet samt övriga deltagare som utifrån behov
kan adjungeras till mötet.
Vid två (2) sammanträden per år (höst respektive vår) skall representant för
grenkommitté (ex vis AK, LK) inom samtliga distrikt bjudas in att medverka
(digitalt).
Det är rekommenderat att använda digitala mötesformer när så är lämpligt.
Rådets möten protokollförs. Efter justering av protokoll i rådet ska protokoll
publiceras på SSF:s hemsida www.skidor.com
En årlig utvärdering av rådets arbete skall genomföras och följas upp för att
säkerställa funktion och kvalitet.

Ersättningar
Rådets medlemmar arbetar ideellt och Svenska Skidförbundet står för
rådsmedlemmarnas kostnader i samband med möten och uppdrag för rådet.
Kostnaderna för rådet upptas i respektive grens budget.
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