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Proposition angående röstlängd inför Simförbundsmöte 2022

2020/1

Enligt §120 i Svenska Simförbundets stadgar ska en förening som under något av de två föregående
åren erhållit mästerskapspoäng vid senior-SM ha ytterligare en röst vid SSF-mötet. Eftersom
simidrottens SM endast har genomförts i begränsad omfattning under 2020 så föreslår styrelsen att
SSF-mötet 2020 beslutar att de föreningar som erhållit mästerskapspoäng vid senior-SM 2019 och
2021 erhåller ytterligare en röst vid SSF-mötet 2022.
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Proposition angående stadgeändringar

2020/2

Läsanvisning till förslag till ändringar i kap 1 stadgar och stadgemall för SDF
Föreliggande förslag till ändringar i såväl kapitel 1 som stadgemallen för SDF (tidigare benämnd
Normalstadgar för SDF) är den första mer genomgripande genomgång som gjorts sedan de nya
stadgarna samt dåvarande normalstadgar beslutades på SSF:s årsmöte 2009 i Visby. Sedan dess har
smärre ändringar beslutats vid varje årsmöte men ingen stor genomgång av totalen har
genomförts. Det är dags nu.
Detta av flera anledningar. Språkbruket behöver göras könsneutralt och ensas. Framför allt det
senaste riksidrottsmötet (RIM) i maj 2019 har inneburit beslut som får återverkningar på de
nationella specialidrottsförbunden. RF och SISU har på extrastämmor hösten 2018 beslutat om
sammanslagning av sina respektive distriktsorganisationer med ikraftträdande 2020-01-01.
Om ändringar föreslås i kap 1 stadgar innebär det ofta påverkan även på stadgemallen för SDF,
eftersom den i vissa stycken är en spegling av kapitel 1.
Nedan kommenteras de förslag till ändringar som innebär en mer tydlig förändring av innehållet.
Det finns många ändringsförslag som inte innebär någon som helst ändring i sak utan är en
anpassning till rådande språkbruk eller ett sätt att ensa språkbruket.

Följande ändringar i kap 1 stadgar med åtföljande konsekvenser för stadgemallen för SDF
föreslås:
Regel 101. Styrelsen föreslår en mer översiktlig beskrivning av SSF:s ansvarsområden.
Regel 102. Eftersom en förkortningslista införts behöver inte internationella organisationernas hela
namn skrivas ut i stadgan.
Regel 103. Styrelsen föreslår ett tillägg för att tydliggöra att även para ingår i verksamheten.
Regel 112. Ändring som följd av Riksidrottsmötet (RIM) 2019, se även 2 kap 6-7 §§.
Regel 113. Detta är ett av många ställen där skrivningen görs könsneutral, se även regel 124, 131,
133, 158, 162, 181, 182, 186 samt 2 kap 7-8 §§ och 3 kap 2 §.
Dessutom en tydlighetsfråga om besluts ikraftträdande samt tillägg i rubriken, se även 2 kap 7 §.
Regel 115. Styrelsen föreslår komplettering av punkt 2 mot bakgrund av tidigare årsmötesbeslut
om instiftande av guldmedalj för exceptionella idrottsliga meriter (se regel 191.1).
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Vidare föreslås förtydligande av att det är SSF-styrelsen som fattar beslut om legitimationskort för
annan än de uppräknade.
Här är även det första stället av många (se vidare regel 150, 154, 155, 158, 159, 160, 164, 170, 171,
172 samt 1 kap 4 §, 2 kap 1 §, 2 kap 2 §, 2 kap 8 §, 2 kap 9 §, 2 kap 10 §, 3 kap 5 § och 4 (f.n. 5) kap
1 § där ändring måste ske till följd av RF:s och SISU:s gemensamma distriktsorganisation.
Regel 116. En skiljeklausul har inte tidigare funnits i SSF:s stadgar. Nu föreslår styrelsen att de
tvister som åsyftas ska hanteras av idrottens skiljenämnd, f.ö. samma skrivningar som återfinns i
RF:s stadgar, RF:s stadgemall för idrottsföreningar samt nu även som styrelsens förslag till ändrad
stadgemall för SDF, 4 (f.n.5) kap 1 §.
Regel 121. Styrelsen föreslår ändring av benämning till förbundschef, dvs chef för SSF:s kansli.
Regel 124. Dels förtydliganden om det antal, och ev könsfördelning, på de som ska väljas vid olika
punkter i föredragningslistan, även om detta finns angivet under resp. regel, se även regel 158 samt
2 kap 8 §.
Vidare omstuvning så att valperioden alltid kommer först för ökad tydlighet, motsvarande ändring
även i regel 158 samt 2 kap. 8 §.
Dessutom komplettering av punkt 15 (punkt 16 i regel 158 och i stadgemallen) i föredragningslistan
så att även ett revisionsbolag kan väljas. Se närmare i regel 135.
Regel 125. Styrelsen föreslår att även valberedningens förslag till val samt lista över nominerade
ska publiceras på samma sätt och inom samma tid, tre veckor, som övriga handlingar inför
årsmötet, jämför regel 122.
I 2 kap 9 § föreslår styrelsen ändring bestående i att valberedningen även ska tillhandahålla en
fullständig förteckning över nominerade till ny valberedning enligt punkt 19, i likhet med regel 125
och 159.
I övrigt är regeln endast omskriven, liksom regel 159 och 2 kap 9 §, för ökad tydlighet om de olika
tidpunkterna.
Regel 126. Föreslås att även revisorers och lekmannarevisorernas möjlighet, enlighet med regel 135
och 136, att kräva att extra SSF-möte sammankallas omnämns i denna regel.
Regel 130. Styrelsen föreslår borttag av möjligheten att utse ett verkställande utskott (VU), se även
regel 137. Samma sak gäller SDF i regel 161 samt 3 kap 1§. SSF-styrelsen har inte tillämpat
möjligheten under en lång följd av år och ingen av SDF-styrelserna använder heller ett formellt
beslutande VU. Funktionen är obehövlig och omodern i en tid av ny teknik, men hindrar naturligtvis
inte olika upparbetade arbetsformer i respektive. styrelse.
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Styrelsen föreslår dessutom en mer allmän formulering av möjligheten att utse särskilda organ än
den specificering som nu finns, jämför även regel 161, 192 och 3 kap 1 §.
Regel 135. Styrelsen föreslår att, i enlighet med RF:s stadgar, även ett revisionsbolag kan utses att
granska SSF:s räkenskaper och förvaltning. Samma gäller för SDF, se regel 166, samt föreslås i 2 kap
11 §.
Vidare föreslår styrelsen att tidsfristen, som av revisorerna upplevs som alltför kort för avlämnande
av revisionsberättelse, anges i antal veckor före SSF-mötet de år där sådant finns och som ett
datum övriga år.
Dessutom föreslås att revisorer ska ha, i likhet med vad RF:s revisorer har angående extra RFstämma, rätt att kräva att extra SSF-möte sammankallas. Formerna för det mötet beskrivs i regel
126. Motsvarande föreslås för SDF:s revisorer se vidare regel 160 och 166. Det kan konstateras att
samma rätt ges föreningars revisorer i RF:s stadgemall för föreningar.
Regel 136. I enlighet med RF:s stadgar föreslår styrelsen att de tre lekmannarevisorerna ska bestå
av minst en kvinna och minst en man. Tidsfristen för avlämnande av granskningsrapport har
anpassats till regel 135. Föreslås borttag att texten ”samt fråga om ansvarsfrihet för SSF-styrelsen”
eftersom såväl revisorer som lekmannarevisorer kan, från sina resp. utgångspunkter, vid extra SSFmöte ta upp sådan oredlighet som skulle kunna resultera i juridiska åtgärder.
Regel 137. Se regel 130.
Regel 142. Styrelsen föreslår en mer översiktlig beskrivning av Simidrottsforums uppgifter, som
dock inte innebär någon ändring i sak av Simidrottsforums inriktning.
Regel 150. Den ändring av distriktsindelning som påbörjades vid årsmötet 2009, fortsatte vid
årsmötet 2010 där tre ”nya” distriktsförbund var representerade, fortsatte vid årsmötet 2012 där
fem ”nya” distriktsförbund var representerade samt årsmötet 2014 där sju ”nya” distriktsförbund
var representerade anser styrelsen nu fått en mer varaktig form. Därmed föreslår styrelsen att nu
även stadgarna borde beskriva distriktens benämningar och geografiska omfattning.
Vidare ett förtydligande av att eventuella förändringar av distriktsindelningen m.m. som initierats
av distrikten själva ska beslutas av SSF:s styrelse.
En anpassad rubrik föreslås även.
Regel 152. I enlighet med RF:s stadgar har beteckningen normalstadgar bytts mot beteckningen
stadgemall, se även regel 170 samt i rubriken till stadgemallen och i 1 kap 4 §.
Regel 153. SDF:s obligatoriska uppgifter bör finnas likalydande i stadgan och stadgemallen. Därför
föreslås ett tillägg i 1 kap 1 §.
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Regel 158. Enbart förtydliganden, se regel 124. Vidare borttag av ”två” i punkt 19 eftersom
valberedning kan innehålla fler än två ledamöter.
Regel 159. Se regel 125.
Regel 160. Föreslås att även revisor, på samma sätt som hos SSF, ges möjlighet att kräva att ett
extra SDF-möte sammankallas. Därmed görs samma ändring i 2 kap 10-11 §§.
Regel 161. Se regel 130.
Regel 164. I enlighet med RF:s stadgar har två punkter tillkommit, punkt 13 och punkt 14. I punkt 13
har Idrottsombudsmannen, som beslöts på RIM 2019, tillkommit. Punkt 14 om utdrag enligt lagen
om belastningsregister för de som har direkt och regelbunden kontakt med barn, och som trädde i
kraft 2020-01-01, får direkt verkan på såväl distrikt, SSF (via regel 133 punkt 14) som föreningar (via
regel 172 punkt 8). Se även 3 kap 5 § .
Regel 166. Föreslås att även revisor ska kunna kräva att extra SDF-möte sammankallas. Formerna
för det mötet beskrivs i regel 160. Jämför även regel 126 och 135. Det kan konstateras att samma
rätt ges föreningars revisorer enligt RF:s stadgemall för föreningar.
Regel 167. Se regel 130.
Regel 170. Styrelsen föreslår i punkt 3 en mer allmänt hållen beskrivning över avgifterna, i enlighet
med RF:s stadgar om föreningars medlemskap i förbund.
Ett förtydligande görs om att medlemskap för förening i SSF även automatiskt medför medlemskap
i berört SDF och berörda RF-SISU distriktsförbund.
Regel 171. Styrelsen föreslår ett förtydligande av föreningars ansvar att sända in
verksamhetsberättelse och de övriga rapporter som beslutats av SSF-styrelsen. Exempel på sådana
rapporter kan vara t.ex. resultat- och balansräkning, undertecknad revisionsrapport samt digital
årsrapport via Idrottonline.
Styrelsen föreslår vidare att som uteslutningsgrund, i enlighet med RF:s stadgar, lägga till
underlåtelse ”att följa idrottens värdegrund”.
Dessutom ett konstaterande att (jämför regel 170) om medlemskapet upphör i SSF upphör det även
i angivna distriktsorgan.
Förtydligande görs att det är SSF-styrelsen som får utesluta förening som inte fullgjort sina
skyldigheter till SSF.
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Regel 172. Under punkt 2 återkommer de övriga rapporter som finns omnämnda i regel 171 tredje
stycket. Vidare föreslås att SSF-styrelsen får fastställa den förseningsavgift (som enbart drabbar den
förening som inte fullgör sina åtaganden gentemot SSF) som omnämns i regel 171 och 172.
Regel 173. Styrelsen föreslår, i kongruens med regel 171 rörande förening, att medlem ska kunna
uteslutas ur förening med hänvisning till brott mot idrottens värdegrund.
Vidare föreslår styrelsen, i enlighet med RF:s stadgar, att medlem som skadat föreningens intressen
ska kunna uteslutas, medan däremot förening som påtagligt motarbetat SSF:s intressen (se regel
171) ska kunna uteslutas.
Regel 180. Styrelsen föreslår ett förtydligande, i enlighet med regel 107, i punkt 3 att RK kan besluta
om regeländringar i de simidrottsspecifika kapitlen, dvs kapitel 4-10.
Styrelsen föreslår vidare att även para införs bland dem som har ansvar enligt andra stycket. I andra
strecksatsen tillförs då paras internationella organisation WPS, World Para Swimming.
Regel 181. Styrelsen föreslår att även para ska ha ordinarie representant samt personlig suppleant i
Regelkommittén.
Regel 186. Enbart förtydligande för att uppnå likformighet i uttrycken, ingen ändring i sak.
Regel 192. Styrelsen föreslår en mer allmän formulering av vilka som får inge förslag till SSF:s
utmärkelser, se även regel 130 och 161.
Vidare föreslås att förslag till SSF:s utmärkelser ska sändas in på av SSF anvisat sätt.
Eftersom nämnder som princip väljs och kommittéer utses föreslår styrelsen att Medaljnämnden
byter beteckning till Medaljkommittén och att det även tydliggörs att ordförande och ledamöter
utses av SSF:s styrelse.

Regelkommittén, 2020-08-11

Se bilagor:
Bilaga 1 – Kapitel 1 ändringar inför 2020
Bilaga 2 – SDF normalstadga ändringar inför 2020

Tel: 010-476 53 00
Fax: 08-724 68 61
info@svensksimidrott.se

Org nr 80 20 02-9719
Bankgiro 168-8431
Plusgiro 5 24 94-2

Svensk Simidrott i samarbete med

