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Proposition 7 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:
§ 22 Sammansättning, beslutsmässighet
Förbundsstyrelsen är SFF:s högsta beslutande organ då riksstämman ej är samlad.
Sammansättning: styrelsen består av ordförande, kassör och tre övriga ledamöter.
Mandattid:
För ordförande, ett (1) år. För övriga poster två (2) år. Två övriga ledamöter och en suppleant
väljs udda årtal. Kassören, en övrig ledamot och en suppleant väljs jämna årtal.
Beslutsmässighet:
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller när styrelsen har beslutat så eller på
framställning av minst tre (3) ledamöter. Vid styrelsesammanträde skall efter vederbörlig
kallelse minst fyra ledamöter vara närvarande för att styrelsen skall vara beslutsmässig.
Styrelsen är även beslutsmässig om tre ledamöter är närvarande, då endast om dessa är
eniga i sitt beslut. Röstning får ej ske genom fullmakt.
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Föreslagen lydelse:
§ 22 Sammansättning, beslutsmässighet

Förbundsstyrelsen är SFF:s högsta beslutande organ då riksstämman ej är samlad.
Sammansättning: styrelsen består av ordförande, kassör och tre övriga ledamöter.
Mandattid:
För ordförande, ett (1) år. För övriga poster två (2) år. Två övriga ledamöter och en suppleant
väljs udda jämna årtal. Kassören, en övrig ledamot och en suppleant väljs jämna udda årtal.
Beslutsmässighet:
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller när styrelsen har beslutat så eller på
framställning av minst tre (3) ledamöter. Vid styrelsesammanträde skall efter vederbörlig
kallelse minst fyra ledamöter vara närvarande för att styrelsen skall vara beslutsmässig.
Styrelsen är även beslutsmässig om tre ledamöter är närvarande, då endast om dessa är
eniga i sitt beslut. Röstning får ej ske genom fullmakt.

Motivering
-

Ändring för att spegla verkligheten. Oklart när udda blev jämt vad gäller valen

//SFF styrelse
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