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RF-SISU styrelses förslag till stämman, justering av stadgarna 

Bakgrund 

RF-SISU styrelse föreslår stämman att besluta om två justeringar i stadgarna, en för att vi 

sent omsider insett att det inte blev rätt vid sammanläggningen 2020, en för att 

Riksidrottsförbundets (RFs) rekommendation om digitala årsmöten förändrats.  

Förslag 1 – en person en röst 

RF-SISU har historiskt i våra två tidigare organisationer (SISU Idrottsutbildarna 

Västerbotten samt Västerbottens idrottsförbund) alltid haft principen en person, en röst. Att 

det endast är de i lokalen eller i det digitala mötesrummet som har haft rösträtt. Vi värnar 

våra demokratiska institutioner och vill inkludera så många som möjligt i dem. Vi har därför 

tyckt att förhållningssättet en person, en röst varit rimligt. I sin förlängning innebär det att de 

förbund som har fler än en röst också behövt vara närvarande med fler än en person för att 

nyttja den möjligheten. I övergången till digitala årsmöten innebär så kallade viktade röster 

dessutom en stor utmaning. Där ger principen en person, en röst möjlighet till en avsevärt 

enklare teknisk lösning.  

I sammanläggningen av organisationerna 2020 antogs nya stadgar, utgåendes från RFs 

normalstadgar.  I denna uppdatering blev det en oavsiktlig förändring så att det numera är 

möjligt med så kallad ombudsröstning, något som upptäcktes under sittande stämma 2022. 

RF-SISU styrelse föreslår nu en justering tillbaka enligt nedan.  

 

Gammal skrivning Förslag till ny skrivning 

3 § Sammansättning och beslutförhet 
Distriktsstämma består av ombud för 
medlemsföreningarna inom distriktets 
gränser. Ombuden utses antingen genom 
beslut på respektive SF:s och MO 
distriktsorgans stämma eller, där sådant 
distriktorgan omfattar ett större geografiskt 
område än distriktets, direkt av respektive 
medlemsföreningar inom distriktet.  

Finns flera distriktsorgan för samma SF 
eller MO inom distriktet och erhåller dessa 
färre antal röster än antalet distriktsorgan, 
ska de avgöra vem som ska vara ombud vid 
mötet. Om distriktsorgan saknas ska de till 
SF eller MO anslutna föreningarna inom 
distriktets gränser komma överens om att 
utse ombud.  

Ombud får representera endast ett 
distriktsorgan. Ombud får inte vara ledamot 
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av distriktsstyrelsen. Distriktsorgan får 
sända ett ombud för varje röst men får låta 
ett ombud representera mer än en röst. 
Ombud ska på begäran kunna uppvisa 
fullmakt, i vilken ombudets rätt att utöva 
rösträtt anges. 

Distriktsstämman är beslutför med det 
antal ombud som är närvarande vid 
stämman. 
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Förslag 2 – permanenta möjligheten till digitala årsmöten 

I och med Coronapandemin ställde RF-SISU Västerbotten, precis som många föreningar och 

förbund, om till digitala årsmöten. Erfarenheten är positiv. Det är något högre 

delaktighet/närvaro. Det sparar tid och pengar och är ett miljömässigt hållbart alternativ, i 

synnerhet i ett geografiskt stort distrikt som Västerbotten. Vi prioriterar hellre resor till de 

mötesplatser där vi träffas längre tid, såsom vår årliga SDF-konferens.  

I början av mars 2023 ändrar RF sin rekommendation angående digitala årsmöten. Det 

generella undantag som gällde under pandemin får anses inaktuellt. Det innebär att det 

behövs tydligt stadgestöd för att ha möjligheten att genomföra digitala årsmöten. RF-SISU 

Västerbottens styrelse anser att det är rimligt att även framgent ha möjligheten att hålla 

årsmöten digitalt och föreslår därför följande justering av stadgarna.  

Gammal skrivning Förslag till ny skrivning 

1 § Tidpunkt och kallelse  

Distriktsstämma, som är det högsta 
beslutande organet, hålls årligen före 
utgången av april på tid och plats som 
styrelsen bestämmer.  

Stämman utlyses genom kungörelse i RF:s 
officiella kungörelseorgan senast i december 
året före stämman.  

Kallelse, jämte förslag till 
föredragningslista, verksamhetsberättelse, 
årsredovisning/årsbokslut, revisorernas 
berättelser, verksamhetsinriktning med 
ekonomisk plan samt styrelsens förslag och 
inkomna motioner med styrelsens yttrande, 
ska av styrelsen senast tre veckor före 
stämman göras tillgängliga för utsedda 
ombud, föreningarna samt SF:s och MO:s 
regionala organ. 
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Distriktsstämma, som är det högsta 
beslutande organet, hålls årligen före 
utgången av april på tid som styrelsen 
bestämmer. Styrelsen beslutar om årsmötet 
ska hållas på en fysisk plats eller genom 
elektronisk uppkoppling mellan deltagarna. 

Stämman utlyses genom kungörelse i RF:s 
officiella kungörelseorgan senast i december 
året före stämman.  

Kallelse, jämte förslag till 
föredragningslista, verksamhetsberättelse, 
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regionala organ. 

 


