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Proposition avseende Lekmannarevisorernas arbetssätt, granskningsrapport samt
åtagande
Begäran om inriktningsbeslut
A. Lekmannarevision och granskningsrapport
Svenska Simförbundets lekmannarevisorer har följande åtagande enligt stadgarna, regel 136:
136 Lekmannarevision
SSF:s lekmannarevisorer ska årligen granska om SSF:s verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt, och om SSF:s interna kontroll är tillräcklig.
Lekmannarevisorerna ska före den 15 mars varje år, efter verkställd granskning, till SSF-styrelsen överlämna en
granskningsrapport.
Om i granskningsrapporten framförs allvarlig kritik på de områden som är föremål för granskningen har
lekmannarevisorerna, om de är ense i sin kritik, rätt att kalla till extra SSF-möte för behandling av deras iakttagelser
samt fråga om ansvarsfrihet för SSF-styrelsen.
Denna regel är till största delen identisk med RFs stadga avseende Lekmannarevisorernas åtagande förutom sista
stycket, vilket i SSFs regel 136 visar på vikten av Lekmanna- revisorernas uppdrag.
RF introducerade Lekmannarevisorer i sin verksamhet 1997 och efter några år tillsattes 2009 en oberoende
utredning av RF. De riktlinjer som föreslog i utredningens slutrapport har sedan dess använts av
Lekmannarevisorernas arbete. Dessa riktlinjer omfattar bl a
•
•
•

Hur samarbetet med Yrkesrevisorerna lämpligast ska ske.
Hur granskningsrapport utan anmärkning från lekmannarevisorerna kan formuleras för
återkoppling till Förbundsmötet
Hur revisionsarbetet planeras gentemot styrelse respektive Förbundschef/kansli och hur
återkoppling på lämpligt sätt sker avseende eventuella frågor, kommentarer, förslag o dyl.

Styrelsen föreslår att Förbundsmötet tar ett inriktningsbeslut (Beslut A) vilket ger styrelse, revisorer och
lekmannarevisorer ett gemensamt uppdrag att ta fram en lämplig rutin för hur den totala revisionen ska
genomföras, bl a omfattande de punktsatser som nämns ovan.
Denna gemensamt utarbetade rutin ska sedan användas vid framtida revisioner.

B. Hantering av nominering och förslag på ledamöter till Valberedning för kommande mandatperiod
Inom RF hanterar Lekmannarevisorerna nominering och förslag till Förbundsmötet av ledamöter till Valberedningen.
Detta är inte något som framgår av RFs stadgar utan som tillämpas av hävd sedan man införde Lekmannarevisorer
1997.
Anledningen till att man inte infört det i stadgarna är att detta formellt innebär en sorts korsbefruktning mellan 2
instanser som båda rapporterar till Förbundsmötet och med möjlighet att nominera och föreslå varandra. Det är
dock en mycket praktisk lösning!
Styrelsen gör bedömningen att en liknande lösning, med nödvändig anpassning utgående från SSFs stadgar, även
skulle kunna tillämpas inom SSF.

Enligt SSFs regel 125 ”Valberedning” åligger det valberedningen att till senast 8 veckor före Förbudsmötet begära in
förslag på nomineringar för val till valberedningen för kommande mandatperiod. Vid Förbundsmötet utgör dessa
nomineringar basen för vilka som är valbara för detta uppdrag. Däremot har inte valberedningen mandat att
avseende val till valberedningen, som de gör för andra val, nominera egna kandidater eller från inkomna
nomineringar ställa samman ett förslag för val vid Förbundsmötet.
Utgående från beskrivning av valberedningens åtagande i regel 125 saknas en part som agerar valförberedare för val
av valberedning med rättigheten att
a. senast den 1 december året före SSF-mötet fråga samtliga i valberedningen om de vill kandidera för en kommande
mandatperiod.
b. själva nominera ledamöter till valberedningen.
c. utvärdera kandidater nominerade via valberedningen och via egna nomineringar med syfte att för Förbundsmötet
kunna presentera ett förslag på val av valberedning för kommande mandatperiod, med sammansättning i enlighet
med regel 125.
Styrelsen föreslår att Förbundsmötet fattar inriktningsbeslut (Beslut B) där Lekmannarevisorerna ges rättigheter i
enlighet med punkterna a-c ovan samt uppdras åt Valberedning och Lekmannarevisorer att finna en så praktisk
lösning som möjligt i genomförande av denna hantering, omfattande bl a
•
•

Nominering av kandidater
Presentation vid Förbundsmötet av kandidater respektive förslag på ledamöter till valberedning
för kommande mandatperiod

Proposition 2018/2

Förslag till stadgeändring beträffande otillåten vadhållning och manipulation av idrottslig
verksamhet.
Svenska Simförbundet (SSF) föreslår med ändring av förbundets stadgar, regel 189, att stadgarna ska förtydliga
begreppet ekonomiska oegentligheter.
Motivering: I RF:s stadgar anges ett förbud mot s.k. matchfixning, osund ekonomi och annat fusk. I RF:s reglemente
om otillåten vadhållning och manipulation av idrottslig verksamhet anges att SSF har rätt att i sina regler föreskriva
om tävlingsbestraffning även för otillåten vadhållning och manipulation av idrottslig verksamhet, men detta måste
då anges i SSF:s regler.
Nuvarande lydelse
189 Vid ekonomiska oegentligheter
Gör sig förening, dess företrädare eller utövare, inom ramen för den idrottsliga verksamheten, skyldig till
ekonomiska oegentligheter ägnade att allvarligt skada idrottens anseende ska föreningen åläggas utge straffavgift,
högst 25 000 kr. Föreningen ska för det eller de år oegentligheterna förekommit gå miste om samtliga erhållna
mästerskapspoäng. Fråga om åläggande av straffavgift prövas av SSF:s Ansvarsnämnd. Fråga om mästerskapspoäng
prövas av SSF-styrelsen.
Föreslagen lydelse
189 Vid ekonomisk eller annan oegentlighet
Gör sig en förening, dess företrädare eller utövare, inom ramen för den idrottsliga verksamheten, skyldig till
ekonomisk oegentlighet ägnade att allvarligt skada idrottens anseende, otillåten vadhållning eller manipulation av
idrottslig verksamhet, ska föreningen åläggas utge straffavgift, högst 25 000 kronor. Föreningen ska för det eller de
år oegentligheten förekommit gå miste om samtliga erhållna mästerskapspoäng. Fråga om åläggande av straffavgift
prövas av SSF:s Ansvarsnämnd. Fråga om mästerskapspoäng prövas av SSF-styrelsen.

Proposition 2018/3

Förslag till stadgeändring beträffande indelning av de olika avsnitten i SSF:s stadgar och
tävlingsbestämmelser
Svenska Simförbundet (SSF) föreslår med ändring av förbundets stadgar, regel 106 och 107, att kapitel 10,
Parasimning, nu formellt ska ingå som eget kapitel bland simidrottsspecifika tävlingsbestämmelser, Avsnitt C.

Motivering
I avvaktan på alla beslut var parasimningen under 2017 ett försöksår i SSF:s regi. Efter slutliga beslut hos såväl
Svenska Parasportförbundet som Svenska Simförbundet ingår parasimning helt i SSF:s verksamhet från 2018.
Regelkommittén gjorde under hösten 2016 en bearbetning av då existerande svenska regler för parasimning att
användas från 2017. Dessa regler fick ett eget kapitel 10 i SSF:s stadgar och tävlingsbestämmelser och utformades
som ändringar och tillägg till reglerna om simning i kapitel 4.
I regel 106 och 107 föreslås ändring enligt nedan.
106

Beslutande organ i SSF och SDF

SSF:s högsta beslutande organ är SSF-mötet och extra SSF-möte. När SSF-mötet inte är samlat, är SSF-styrelsen
högsta beslutande organ.
För tillämpningen av bestämmelser i Avsnitt B, (Kapitel 2) Allmänna bestämmelser och (Kapitel 3) Mästerskaps- och
rekordbestämmelser samt Avsnitt C (Kapitel 4-109), Simidrottsspecifika tävlingsbestämmelser är Regelkommittén
beslutande organ. Vid oenighet i Regelkommittén ska frågan, med eget yttrande, hänskjutas till SSF-styrelsen.
SDF:s högsta beslutande organ är SDF-mötet och extra SDF-möte. När SDF-mötet inte är samlat, är SDF-styrelsen
högsta beslutande organ.
107

Beslutförhet för ändring i stadgar och tävlingsbestämmelser

För ändring i Avsnitt A, (Kapitel 1) Stadgar fordras beslut av SSF-möte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Ändring i Avsnitt B, (Kapitel 2) Allmänna bestämmelser och (Kapitel 3) Mästerskaps- och rekordbestämmelser får
beslutas av SSF-styrelsen.
Ändring i Avsnitt C, (Kapitel 4-109) Simidrottsspecifika tävlingsbestämmelser får beslutas av Regelkommittén.
Vid oenighet i SSF-styrelsen eller Regelkommittén ska frågan överlämnas till närmast högre beslutsorgan. Beslut av
det högre beslutsorganet i sådan fråga fattas med enkel majoritet.
Bestämmelse som innebär rätt för ett högre beslutsorgan att fatta beslut eller meddela dispens får inte ändras av ett
lägre beslutsorgan. Detsamma gäller bestämmelse som efter hänskjutande beslutats av ett högre beslutsorgan, intill
dess beslutsrätten i samma fråga återlämnats från det högre till det lägre beslutsorganet.

