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Ändringar av stadgarna kap. 1
Vid förbundsmötet 2014 beslutades om ändringar i stadgarna enl. bilaga.
Ändringarna träder i kraft omgående.

Enligt uppdrag

Bengt Jönsson
Förbundsdirektör

+

115 Legitimationskort
Tidigare lydelse
Ledamöter av vissa styrelser, kommittéer m.fl. har
fritt tillträde till av SSF och dess organisationer
anordnade tävlingar m.m. enligt följande.

Ny lydelse
Ledamöter av vissa styrelser, kommittéer m.fl. har
fritt tillträde till av SSF och dess organisationer
anordnade tävlingar m.m. enligt följande.

1. Ledamöterna i SSF-styrelsen, kommittéer och
nämnder samt revisorer – till alla tävlingar m.m. Kort
utfärdas av SSF.
….

1. Ledamöterna i SSF-styrelsen, kommittéer,
simidrottsutskott, nämnder och revisorer – till alla
tävlingar m.m. Kort utfärdas av SSF.
….

121 Yttrande- och förslagsrätt
Tidigare lydelse
Yttrande- och förslagsrätt vid SSF-möte har, utöver
ombuden, ledamot av SSF-styrelsen,
revisorer, ordförande i kommittéer och nämnder,
förbundschefen samt motionär vad avser egen
motion.

Ny lydelse
Yttrande- och förslagsrätt vid SSF-möte har, utöver
ombuden, ledamot av SSF-styrelsen,
revisorer, ordförande i kommittéer, nämnder,
förbundsdirektör och simidrottsansvarig samt
motionär vad avser egen motion.

Representant för RF och arbetstagare hos SSF har
yttranderätt vid SSF-möte.

Representant för RF och arbetstagare hos SSF har
yttranderätt vid SSF-möte.

SSF-möte får ge även annan person rätt att yttra sig
vid mötet. Sådan yttranderätt får begränsas till visst
ärende eller ges för mötet i dess helhet.

SSF-möte får ge även annan person rätt att yttra sig
vid mötet. Sådan yttranderätt får begränsas till visst
ärende eller ges för mötet i dess helhet.

122 Kallelse
Tidigare lydelse
Kallelse till SSF-möte utfärdas av SSF-styrelsen genom
publicering i SSF:s officiella kungörelseorgan senast
tre månader före mötet.

Ny lydelse
Kallelse till SSF-möte utfärdas av SSF-styrelsen genom
publicering i SSF:s officiella kungörelseorgan senast
tre månader före mötet.

Föredragningslista med tillhörande handlingar samt
verksamhets-, förvaltnings- och
revisionsberättelse sänds till röstberättigade
föreningar och SDF, samt övriga organisationer med
yttrande- och förslagsrätt vid mötet senast tre veckor
före mötet.

Föredragningslista med tillhörande handlingar samt
verksamhets-, förvaltnings- och
revisionsberättelse publiceras i SSF:s officiella
kungörelseorgan senast tre veckor före mötet.

124 Ärenden vid SSF-möte
Tidigare lydelse
SSF-mötet öppnas av förbundsordföranden eller vid
förhinder för denne av vice ordföranden i SSFstyrelsen.

Ny lydelse
SSF-mötet öppnas av förbundsordföranden eller vid
förhinder för denne av vice ordföranden i SSFstyrelsen.

Vid SSF-mötet ska följande ärenden förekomma.
…
16. Val av tre lekmannarevisorer, varav minst en man
och en kvinna, jämte personliga ersättare av samma
kön, med uppgift att granska verksamheten enligt
regel 136 för två år.
…
22. Behandling av ärenden vilka getts in i den ordning
som anges i regel 107 samt av
ärenden som SSF-styrelsen hänskjutit till mötet.
…

Vid SSF-mötet ska följande ärenden förekomma.
…
16. Val av tre lekmannarevisorer, varav minst en man
och en kvinna, med uppgift att granska verksamheten
enligt regel 136 för två år.
…
22. Behandling av ärenden vilka getts in i den ordning
som anges i regel 108 samt av
ärenden som SSF-styrelsen hänskjutit till mötet.
…

130 Sammansättning
Tidigare lydelse
SSF-styrelsen ska vara sammansatt av ordförande och
åtta ledamöter. Antalet ledamöter bör vara lika
fördelat mellan kvinnor och män, dock ska minst tre
ledamöter vara kvinnor och tre män.

Ny lydelse
SSF-styrelsen ska vara sammansatt av ordförande och
åtta ledamöter. Antalet ledamöter bör vara lika
fördelat mellan kvinnor och män, dock ska minst tre
ledamöter vara kvinnor och tre män.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och tillsätter
sekreterare i styrelsen.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och tillsätter
sekreterare i styrelsen.

Förbundschefen är föredragande i styrelsen.

Förbundsdirektören är föredragande i styrelsen.

SSF-styrelsen får utse ett verkställande utskott (VU).
VU ska bestå av ordförande och två
ledamöter. Ordföranden ska vara styrelse-ledamot.

SSF-styrelsen får utse ett verkställande utskott (VU).
VU ska bestå av ordförande och två
ledamöter. Ordföranden ska vara styrelseledamot.

SSF-styrelsen får tillsätta kommittéer och nämnder
som behövs för verksamheten.

SSF-styrelsen får tillsätta kommittéer, nämnder och
andra organ som behövs för verksamheten.

181 Sammansättning
Tidigare lydelse
Regelkommittén (RK) ska vara sammansatt av
ordförande och två ledamöter, utsedda av SSFstyrelsen. Därutöver ska SSF-styrelsen, efter hörande
av idrottskommittéerna, till kommittén utse en
ordinarie representant och en personlig suppleant för
denne, från var och en av simidrotterna varvid
masters räknas som en simidrott. RK:s ledamöter och
representanterna ska vara väl insatta i de
bestämmelser som gäller för respektive simidrott.

Ny lydelse
Regelkommittén (RK) ska vara sammansatt av
ordförande och två ledamöter, utsedda av SSFstyrelsen. Därutöver ska SSF-styrelsen, efter hörande
av respektive simidrott, till kommittén utse en
ordinarie representant och en personlig suppleant för
denne, från var och en av simidrotterna varvid
masters räknas som en simidrott. RK:s ledamöter och
representanterna ska vara väl insatta i de
bestämmelser som gäller för respektive simidrott.

