Proposition 3 till FSFs förbundsstämma 2020
FÖRSLAG PÅ UPPDATERING AV FSF STADGAR MED AVSEENDE PÅ VALBEREDNINGENS
SAMMANSÄTTNING OCH GRENFÖRBUNDENS RAPPORTERING AV STYRELSE
RF ställer krav på anslutna specialidrottsförbund att förbundsstyrelsen och valberedningen ska vara
jämställd. FSF är ett, till RF, anslutet specialidrottsförbund och vi måste förhålla oss till de krav som RF
ställer. För tre år sedan beslutade förbundsstämman att ändra sammansättningen av
förbundsstyrelsen så att den blir jämställd. Nu är det dags att även förändra sammansättningen av
förbundets valberedning.
Förbundsstyrelsen föreslår att valberedningen ska bestå av en ordförande och tre ledamöter som väljs
av förbundsstämman. Valberedningen ska vara jämnt fördelad mellan könen, dvs två kvinnor och två
män. De av grenförbunden till valberedningen utsedda ledamöter och suppleanter utgår.
Förbundsstyrelsen föreslår att lekmannarevisorn förbereder valet av valberedning (agerar
valberedning av valberedningen). Det underlättar om personer är tillfrågade innan årsmötet så att de
inte måste ta ställning till en post i valberedningen under pågående förbundsstämma.
Förbundsstyrelsen förslår även att §16 punkt 11 utgår. Enligt denna punkt ska grenförbunden på
förbundsstämman anmäla sammansättningen av grenförbundens styrelser. Detta brukar sällan ske
eftersom flertalet grenförbund håller sina årsstämmor efter FSFs stämma. Anmälan brukar ske i
efterhand och försenar därför protokollet från FSFs förbundsstämma, vilket är onödigt.
Förbundsstyrelsen ser ingen fördel med att grenförbunden anmäler respektive styrelses
sammansättning på förbundsstämman och föreslår att denna punkt stryks ur stadgarna.
Förslag på ny lydelse av stadgarna:
§16 Vid förbundsstämman skall följande ärenden förekomma:
…..
9. Val av:
i. Ordförande i Valberedningen för en tid av ett år
j. Tre övriga ledamöter i Valberedningen för en tid av ett år
10. Val av grenförbundens förslag till ledamöter att ingå i Flygsportförbundets valberedning.
11. Anmälan av sammansättning av grenförbundens val av grenförbundens styrelser.

KAPITEL 5 VALBEREDNING
§25 SAMMANSÄTTNING
Valberedningen, som ska vara jämnt fördelad mellan könen, består av ordförande och tre övriga
ledamöter valda vid förbundsstämman.
Valberedningens sammanträder när ordföranden eller minst två övriga ledamöter så bestämmer.
.
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Valberedningen är beslutsför när samtliga ledamöter kallats och minst två är närvarande.
§26 UPPGIFTER
Valberedningen upprättar förslag till kandidater beträffande vart och ett av valen enligt §16 punkt
9a-9h. Valberedningens förslag skall senast två veckor före förbundsstämman tillställas de
organisationer som kallats till förbundsstämman.
Styrelsen yrkar på att denna proposition direktjusteras av årsstämman och att därmed valberedningen
väljs enligt den uppdaterade stadgan redan av årets stämma.
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