Proposition nr 1
Förbundsmöte vartannat år

Bakgrund
Arbetet med att förbereda förbundsmötet samt kostnader för att genomföra förbundsmöte inte
står i rimlig proportion till utfallet av satsade resurser. Riksidrottsförbundet, som exempel, har
sedan ett antal år tillbaka sitt förbundsmöte, Riksidrottsmötet, vartannat år, likväl som ett antal
specialförbund.
Förbundsstyrelsen anser att det är viktigt att minska centrala kostnader och övriga OHkostnader så långt det är möjligt.
Förbundsmötets roll:
ska fortsättningsvis vara att fastlägga viljeinriktning, baserat på förbundsstyrelsen
förslag till verksamhetsinriktning.
ändring av stadgar
ekonomisk inriktning, baserad på verksamhetsinriktning
prövning av förbundsstyrelsen arbete
Förbundsstyrelsen ansvar:
besluta om löpande frågor
tillsätta arbetsgrupper och kommittéer för beredning av ärenden som kräver
beslut av förbundsstyrelsen
delegera beslutsrätt till arbetsgrupper och kommittéer
lämna verksamhetsberättelser till förbundsmöte
Förbundsmöte udda år införs med början 2015
Förutsättning styrelseledamöter valda till och med förbundsmötet 2016 ställer sina platser till
förfogande.
Stadgeändring
nuvarande lydelse § 21 punkt 11
val på två år av förbundsordförande tillika styrelsens ordförande, väljes ojämna år
förslag till ny lydelse § 21 punkt 11
val på två år av förbundsordförande tillika styrelsens ordförande.
nuvarande lydelse § 21 punkt 12
val på två år av tre övriga styrelseledamöter
förslag till ny lydelse § 21 punkt 12
val på fyra år av tre övriga styrelseledamöter
Ytterligare stadgeändringar
nuvarande lydelse § 21 punkt 13
val på ett år av en revisor och en personlig suppleant med uppgift att årligen granska
verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom förbundet. Revisorn och dennes suppleant skall
vara av kommerskollegium auktoriserad eller godkänd revisor
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förslag till ny lydelse § 21 punkt 13
val på två år av en revisor och en personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet,
räkenskaper och förvaltning inom förbundet. Revisorn och dennes suppleant skall vara av
kommerskollegium auktoriserad eller godkänd revisor
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nuvarande lydelse § 21 punkt 14
val på ett år av ordförande och två övriga ledamöter i valberedningen.
förslag till ny lydelse § 21 punkt 14
val på två år av ordförande och två övriga ledamöter i valberedningen.

Nuvarande lydelse § 21 punkt 7
Behandling av verksamhetsberättelser och årsredovisning:
a) förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1 juli – 30 juni
b) förbundsstyrelsens årsredovisning för tiden 1 juli – 30 juni
c) revisorernas berättelse för samma tid
förslag till ny lydelse § 21 punkt 7
Behandling av verksamhetsberättelser och årsredovisning för de två senaste verksamhets/räkenskapsåren
Behandling av revisorernas berättelse de två senaste verksamhets-/räkenskapsåren
Nuvarande lydelse § 20 Tidpunkt och kallelse till förbundsmötet
Förbundsmöte hålls årligen under september månad, på tid och plats som förbundsstyrelsen
bestämmer. Kallelse till mötet utfärdas av förbundsstyrelsen dels genom kungörelse i
förbundets officiella kungörelseorgan senast tre månader före mötet. Förslag till
föredragningslista för mötet, verksamhets- och förvaltningsberättelser, översiktlig
verksamhetsplan och ekonomisk plan för den kommande verksamhetsperioden samt
förbundsstyrelsens förslag (propositioner) och inkomna motioner till förbundsmötet - vilka
skall vara åtföljda av styrelsens yttrande - skall senast tre veckor före mötet sändas till
röstberättigade organisationer.
Förslag ny lydelse § 20 Tidpunkt och kallelse till förbundsmötet
Förbundsmöte hålls udda år under september månad, på tid och plats som förbundsstyrelsen
bestämmer. Kallelse till mötet utfärdas av förbundsstyrelsen dels genom kungörelse i
förbundets officiella kungörelseorgan senast tre månader före mötet. Förslag till
föredragningslista för mötet, verksamhets- och förvaltningsberättelser, översiktlig
verksamhetsplan och ekonomisk plan för den kommande verksamhetsperioden samt
förbundsstyrelsens förslag (propositioner) och inkomna motioner till förbundsmötet - vilka
skall vara åtföljda av styrelsens yttrande - skall senast tre veckor före mötet sändas till
röstberättigade organisationer.
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