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FÖRSLAG TILL BESLUT
STADGEÄNDRINGAR
(EXTRA FÖRBUNDSMÖTE 23 OKTOBER 2021)

Manipulation av idrottsliga resultat och otillåten
vadhållning, tillägg i stadgarna
Manipulation av idrottsliga resultat och otillåten vadhållning är ett av de största
hoten mot tävlingsidrotten. Företeelsen strider mot svensk idrotts
grundläggande värderingar som integritet, rent spel och respekt för andra.
I 14 kap 2§ 12 p i RFs stadgar regleras matchfixning.
Befintlig text i SSFs stadgar, 5 kap 2§ 6 pkt: ”Upprätta plan för
antidopningsarbete och aktivt arbeta för en dopningsfri verksamhet inom
förbundet och anslutna föreningar”.
Tillägget lyder:
Upprätta en plan och organisation kring manipulation av idrottsliga resultat och
otillåten vadhållning. Beslutande bestraffningsorgan är disciplinnämnden.

Könssammansättning styrelser, valberedning,
revidering i stadgarna
RF-stämman beslutade i maj 2017 om en ändring av RFs stadgar som
reglerar könssammansättningen i SFs styrelser och valberedningar.
Ändringen gäller 11 kap 4 § 4.
Denna reglering gäller från och med den 1 juni 2021.
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Förslag ny text:
Förbundsstyrelsen utgörs av ordförande samt sex övriga ledamöter valda av
förbundsmötet. Förbundsstyrelsen ska bestå av kvinnor och män och ettdera könet ska
vara representerat med minst 40 procent. Förbundets personal har möjlighet att utse en
personalrepresentant. Förbundsstyrelsen utser inom sig vice ordförande.

Val till valberedning, revidering i stadgarna
I SSFs nuvarande stadgar finns inte tydligt reglerat hur val till valberedningen
ska gå till. Nu är lydelsen ”för nominering av valberedning gäller att SDFen i
Götaland, Svealand och Norrland utser var sin kandidat samt inger förslag på
ordförande i valberedningen. På förbundsmötet beslutas vem som är ansvarig
för processen i varje region”.
Förslag ny text i 3 kap 1 § Sammansättning mm:
Valberedningen, som ska bestå av lika antal kvinnor och män, utgörs av ordföranden och
tre övriga ledamöter valda av förbundsmötet.
För nominering av valberedning gäller att SDF-ordförandena i varje region (Götaland,
Svealand och Norrland) efter möte eller annat samråd i respektive region föreslår en
kandidat från respektive region samt inger förslag på ordförande i valberedningen. Om
förbundsmötet inte beslutar något annat, är den som senast har valts av förbundsmötet
till ordförande i valberedningen tillsammans med senast av förbundsmötet vald
verksamhetsrevisor ansvariga för att sammankalla sådana möten eller tillse att samråd
äger rum i god tid inför nästa förbundsmöte.
Nominering från respektive region bör ha inkommit till valberedningens ordförande
senast den 31 augusti det år då förbundsmöte ska hållas. Förslagsrätten vid
kandidatnominering på förbundsmötet är enligt 3 kap 5 § fri, vilket innebär att
röstberättigat ombud vid mötet kan nominera även annan person till valberedningen än
den som föreslagits av en region.
Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen
sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.
Avgår ledamot i förtid, utser SDF-ordförandena i ledamotens region en ersättare för
tiden fram till och med nästa förbundsmöte.
Regionernas indelning i SDF:
Norrland – Norrbotten, Västerbotten, Ångermanland, Jämtland-Härjedalen,
Medelpad, Hälsingland och Gästrikland.
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Svealand – Dalarna, Södermanland, Stockholm, Uppland, Värmland,
Västmanland, Örebro län.
Götaland – Blekinge, Bohuslän-Dal, Göteborg, Halland, Skåne, Småland,
Västergötland, Östergötland, Gotland.
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