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Proposition 6 till SFF:s Riksstämma den 11 mars 2017
Yrkande
Förbundsstyrelsen yrkar att stämman beslutar ändring av förbundets stadgar § 16 enligt
följande (föreslagen ändring markerad med understrykning):

Nuvarande lydelse:
§ 16 Rösträtt
Det åligger förbundsstyrelsen att upprätta röstlängd för riksstämman som baseras på
föreningens antal medlemmar per den 31 december året före stämman. Endast föreningar
som före den 1 februari innevarande år fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter till SFF och till
FSF före den 31 december föregående år äger rösträtt vid riksstämman. Röstberättigad
förening har en röst plus ytterligare antal röster baserat på föreningens relativa
medlemsantal i förhållande till SFF:s totalt antal röstberättigade medlemmar. Vid
beräkningen användes 200 röster som bas. Antalet röster avrundas enligt gängse regler.
Ingen förening kan dock erhålla mer än 20% av antalet avgivna röster vid riksstämman.
Förening företräds vid riksstämman av ombud. Ombudens rösträtt skall styrkas med skriftlig
fullmakt. Föreningen får företräda med lika många ombud som antalet röster med en
maximal begränsning på sex ombud. Ombud för föreningen har rätt att företräda två andra
föreningar och därigenom erhålla högst 20 % av antalet avgivna röster.
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Föreslagen lydelse:
§ 16 Rösträtt
Det åligger förbundsstyrelsen att upprätta röstlängd för riksstämman som baseras på
föreningens antal medlemmar per den 31 december året före stämman. Endast föreningar
som före den 1 februari innevarande år fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter till SFF och till
FSF före den 31 december föregående år äger rösträtt vid riksstämman. Röstberättigad
förening har en röst plus ytterligare antal röster baserat på föreningens relativa
medlemsantal i förhållande till SFF:s totalt antal röstberättigade medlemmar.
För tunnelklubbar gäller att endast medlemmar av typen ”tunneltävlingsmedlem” får inräknas.
Vid beräkningen användes 200 röster som bas. Antalet röster avrundas enligt gängse regler.
Ingen förening kan dock erhålla mer än 20% av antalet avgivna röster vid riksstämman.
Förening företräds vid riksstämman av ombud. Ombudens rösträtt skall styrkas med skriftlig
fullmakt. Föreningen får företräda med lika många ombud som antalet röster med en
maximal begränsning på sex ombud. Ombud för föreningen har rätt att företräda två andra
föreningar och därigenom erhålla högst 20 % av antalet avgivna röster.

Motivering
-

Tunnelträningsmedlem betalar en i förhållandevis liten förbundsavgift till SFF, med
motivationen att dessa medlemmar inte nyttjar förbundets service. Därför skall dessa
medlemmar inte ingå vid beräkning av vindtunnelklubbs antal röster.

// SFF styrelse
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