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Proposition till FSF årsmöte 2015

Endast medlemsföreningar ska ha rösträtt på FSFs
förbundsstämma
Motivering
RF och SISU genomförde en organisationsutredning under 2010 som resulterade i rapporten
"Organisationsutredningen - Idrottens lokala och regionala organisation". En av
rekommendationerna som utredningen resulterade i var att ta bort distriktorganens rösträtt på
RF:s årsstämma:
"DF och SISU-d ska inte ha rösträtt på RF:s respektive SISU:s stämmor, vilket även innefattar
att motionsrätten till desamma tas bort. Förtroendevalda och distriktschefer kan dock delta vid
Riksidrottsmöten."
Motiveringen var, bland annat:
"RF/SISU samt DF/SISU-d är stödorganisationer som ska arbeta tillsammans mot ett gemensamt
huvudmål vilket innebär att ha en verksamhet som gagnar medlemsförbunden samt deras
medlemsföreningar och förekommande regionala organ. För att både stärka den stödjande
funktionen och visa tydlighet i att det är medlemsförbunden som är uppdragsgivare till den
verksamhet stödorganisationerna ska utföra, föreslås att distriktens rösträtt på RF- stämma och
SISU-stämma tas bort. Om distrikten ska kunna sägas spela på samma planhalva som RF/SISU
centralt är det inte rimligt att de ska ha rösträtt i det högsta beslutande organet som
förbundsstämmorna utgör. Inte heller är det rimligt att de regionala organen som sådana har
motionsrätt.
På RF:s årsstämma 2011 beslutades förändringen av stadgarna att ta bort distriktens rösträtt.
Motsvarande resonemang kan överföras till FSF. Distrikten ska spela på samma planhalva som
FSF centralt och ha en verksamhet som gagnar medlemsföreningarna. Det är inte rimligt att
distrikten då har rösträtt i det högsta beslutande organet.
Normalt är det medlemmar som har rösträtt i en demokratisk organisation. Distrikten är inte
medlemmar i FSF och bör därför heller inte ha rösträtt.
Med detta som bakgrund föreslår styrelsen
- att distrikten, i likhet med grenförbunden, inte ska ha rösträtt på förbundets stämma.
- att distrikten inte ska ha motionsrätt på förbundets stämma.
- att förbundets stadgar ändras enligt nedan.
Nuvarande lydelse av stadgarna:
§15 SAMMANSÄTTNING, RÖSTRÄTT
Förbundsstämman består av ombud för medlemsförening och för distriktsorgan. Endast förening
som senast den 31 december året före förbundsstämman har betalt föreskriven avgift och i övrigt
året före förbundsstämman fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser gentemot Flygsportförbundet
och grenförbund har rösträtt vid förbundsstämman.
Röstlängden upprättas efter antal betalande medlemmar som respektive förening registrerat i
FSF idrottsadministrativa system per den 31 december året före stämman enlig nedan.
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- en (1) röst
- två (2) röster
- tre (3) röster
- fyra (4) röster

Distriktsorgan har en röst. Distriktsorgan kan erhålla ytterligare en till tre röster under
förutsättning att de uppfyller av styrelsen fastställda kriterier vad avser aktivitet inom 1) möten
och sammanträden, 2) utbildning respektive 3) tävling.
Förening och SDF företräds vid förbundsstämman av ombud. Ombuds rösträtt skall styrkas med
skriftlig fullmakt. Förening med två eller flera röster har rätt att företrädas av lika många
ombud som antalet röster.
Ombud för förening har rätt att företräda högst två andra medlemsföreningar eller distrikt och
därigenom erhålla ytterligare högst åtta röster.
Ombud för distrikt har rätt att företräda högst fyra andra medlemsföreningar och därigenom
erhålla ytterligare högst åtta röster.
§17 FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS VID FÖRBUNDSSTÄMMAN
Rätt att inge förslag till ärenden att behandlas vid förbundsstämman tillkommer styrelsen
(propositioner) samt grenförbund, distriktsorgan och röstberättigad förening (motioner).
Motion skall vara ingiven till styrelsen senast sex veckor före förbundsstämman. Ärendet
föreläggs mötet tillsammans med styrelsens yttrande.
§18 VALBARHET OCH RÄTT ATT INGE NAMNFÖRSLAG TILL FUNKTIONÄR ENL. § 16
Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person som är medlem i en till förbundet ansluten
förening.
Om arbetstagares valbarhet stadgas i RF:s stadgar.
Arbetstagare hos FSF, grenförbund och FSF:s specialdistriktsförbund får inte väljas till ledamot
av grenförbundsstyrelse.
Ledamot eller suppleant av förbundsstyrelsen är inte valbar till ledamot i valberedningen eller
till lekmannarevisor.
Vad avser val enligt § 16 pkt 9a-9c skall båda könen vara representerade.
Distriktsorgan, grenförbund och röstberättigad förening har rätt att vid förbundsstämman föreslå
kandidat beträffande vart och ett av valen enligt § 16:9 a-f.
Förslag att behandlas av valberedningen bör ha inkommit till denna senast fem veckor före
förbundsstämman.
Styrelsens föreslag till ny lydelse av stadgarna:
§15 SAMMANSÄTTNING, RÖSTRÄTT
Förbundsstämman består av ombud för medlemsföreningar. Endast förening som senast den 31
december året före förbundsstämman har betalt föreskriven avgift och i övrigt året före
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förbundsstämman fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser gentemot Flygsportförbundet och
grenförbund har rösträtt vid förbundsstämman.
Röstlängden upprättas efter antal betalande medlemmar som respektive förening registrerat i
FSF idrottsadministrativa system per den 31 december året före stämman enlig nedan.
Förening med upp till 25 medlemmar
Förening med 26-75
Förening med 76-225
Förening med 226- och fler medlemmar

- en (1) röst
- två (2) röster
- tre (3) röster
- fyra (4) röster

Förening företräds vid förbundsstämman av ombud. Ombuds rösträtt skall styrkas med skriftlig
fullmakt. Förening med två eller flera röster har rätt att företrädas av lika många ombud som
antalet röster.
Ett ombud har rätt att företräda högst tre medlemsföreningar (totalt högst 12 röster).
§17 FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS VID FÖRBUNDSSTÄMMAN
Rätt att inge förslag till ärenden att behandlas vid förbundsstämman tillkommer styrelsen
(propositioner) samt grenförbund och röstberättigad förening (motioner).
Motion skall vara ingiven till styrelsen senast sex veckor före förbundsstämman. Ärendet
föreläggs mötet tillsammans med styrelsens yttrande.
§18 VALBARHET OCH RÄTT ATT INGE NAMNFÖRSLAG TILL FUNKTIONÄR ENL. § 16
Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person som är medlem i en till förbundet ansluten
förening.
Om arbetstagares valbarhet stadgas i RF:s stadgar.
Arbetstagare hos FSF, grenförbund och FSF:s specialdistriktsförbund, får inte väljas till ledamot
av grenförbundsstyrelse.
Ledamot eller suppleant av förbundsstyrelsen är inte valbar till ledamot i valberedningen eller
till lekmannarevisor.
Vad avser val enligt § 16 pkt 9a-9c skall båda könen vara representerade.
Grenförbund och röstberättigad förening har rätt att vid förbundsstämman föreslå kandidat
beträffande vart och ett av valen enligt § 16:9 a-f.
Förslag att behandlas av valberedningen bör ha inkommit till denna senast fem veckor före
förbundsstämman.
-----------Denna proposition måste bifallas med minst 2/3 majoritet av årsstämman för att bifallas.
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