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PM ang utseende av ombud till distriktsstämmor
Efter förfrågan från några distriktsförbund kommer här en PM om hur ombud till
distriktsstämmor (DF likaväl som SISU-d) kan göras. PM:an kan ses som tips och råd och
utesluter inte andra tillvägagångssätt.
1. Vad säger stadgarna
Stadgarna har ändrats vid de senare RF-stämmorna på sådant sätt att det tydligare ska framgå
dels att det är föreningarna som är medlemmar i DF/SISU-d, dels att det är föreningarna som
genom utsedda ombud företräds på distriktsstämmorna
9 kap. 6 § RF:s stadgar
Sammansättning av DF-stämma (ändr 2013)
DF stämma består av ombud för medlemsföreningarna. Ombuden utses antingen genom beslut på
respektive SDF-stämma eller, där SDF saknas eller omfattar ett större geografiskt område än DF:s, direkt
av respektive SF:s medlemsföreningar inom distriktet.
Finns flera SDF för samma SF inom ett DF och erhåller dessa färre antal röster än antalet SDF, ska de
sinsemellan avgöra vem som ska vara ombud vid mötet. Om SDF saknas får de till SF anslutna
föreningarna inom DF:s gränser sinsemellan överenskomma om att utse ombud på samma grunder som
gäller för SDF enligt nedan.
Antalet röster bestäms av DF:s föreningsantal. Föreningsantalet är summan av föreningar inom DF.
Antalet röster på DF-stämma är:
för DF med högst 600 föreningar 70 röster
för DF med 601 – 900 föreningar 80 röster
för DF med över 900 föreningar 90 röster
Fördelningen av röster mellan medlemsföreningarna fastställs, enligt nedan angivna grunder, genom
röstlängd som upprättas av RF årligen före den 1 februari. Röstlängden gäller oförändrad till dess ny
röstlängd erhållits.
Föreningar inom DF:s gränser som tillhör samma SF, som uppfyller kraven för medlemskap enligt 10
kap. 2 §, erhåller tillsammans en grundröst. Fleridrottsförbund erhåller tilläggsröster enligt följande.
• 1 tilläggsröst: 25 till 35 föreningar (alt. 5.000 – 10.000 medlemmar)
• 2 tilläggsröster: 36 till 50 föreningar eller fler (alt. 10.001 – 25.000 medlemmar)
• 3 tilläggsröster: 51 föreningar eller fler (alt. mer än 25.000 medlemmar).
Återstående röster fördelas i proportion till SF:s föreningsantal inom distriktet. Vid proportioneringen
delas SF:s föreningsantal inom distriktet med 2, 4, 8 osv. Föreningsantalet jämte härvid erhållna tal utgör
jämförelsetal för tilldelning av första, andra, tredje osv rösten utöver ovan angiven grundröst. Vid lika rätt
till sista rösten, tilldelas varje berättigad en röst.

Kommentar:
Som framgår av 6 § är det antalet föreningar inom DF/SISU-d som grundar det antal röster
som respektive idrott har (efter 2013 nyordning för fleridrottsförbundens föreningar). I
klartext – rösträtten har ingenting med SDF:ens utseende att göra. Inte heller är det SDF som
är representerade på stämmorna för DF/SISU-d.
Röstlängdsunderlaget fastställs årligen av RF/RS (SISU/FS) och baseras på det antal
föreningar inom DF/SISU-d som är medlemmar den 31 december varje år. Det spelar ingen
roll om föreningarna har betalat sin medlemsavgift i tid eller inte, utan det handlar enbart om

det antal föreningar som är medlemmar i respektive SF vid årsskiftet.

2. Hur utses ombuden för föreningarna inom DF/SISU-d
Huvudregeln när det gäller utseende av ombud är att det är respektive SF-föreningar inom
DF/SISU-d som ska besluta om detta. Följande alternativa förfaringssätt kan då förekomma:
A) SDF sammanfaller med DF/SISU-d:
Minsta problemet eftersom kallelsen och kommunikationen kan göras direkt till SDF,
som sedan ansvarar för att föreningarna på SDF-mötet beslutar om utseende av
ombud.
B) Flera SDF finns inom DF/SISU-d:
Här gäller att föreningarna inom respektive SDF sinsemellan kommer överens om att
utse det antal ombud de tillsammans har rätt att utse. Kommunikationen kan ske med
båda SDF:en med angivande att de själva först måste bestämma vad som gäller innan
de tillsammans anmäler ombud.
C) SDF:s gränser omfattar ett större geografiskt område än DF/SISU-d:
I detta fall är det enbart föreningarna inom DF/SISU-d som kan besluta om utseende
av ombud. Det kan ske antingen på SDF-möte där enbart berörda föreningar beslutar,
eller direkt av respektive föreningar genom att de kommer överens om sättet härför.
Kommunikationen kan fortfarande ske mot SDF som upplyses om att de stöter på sina
föreningar och talar om de alternativ de har och hur/vem som anmäler utsedda ombud.
D) SDF saknas helt:
Här finns inget SDF som DF/SISU-d kan vända sig till, och då finns två möjliga vägar
för kommunikation. Antingen sker kommunikationen till samtliga föreningar inom
DF/SISU-d med angivande att de tillsammans får bestämma vilket/vilka ombud de har
utsett (kräver aktivitet från föreningarna), eller så kan möjligen respektive SF
tillskrivas med uppmaning att SF tar tag i frågan att se till att föreningarna beslutar att
utse ombud.

3. Hur kan DF/SISU-d veta att ombud har utsetts på ett korrekt sätt?
En berättigad fråga är om ombud på DF/SISUd-stämman genom fullmakt eller liknande ska
kunna styrka att han/hon har utsetts i behörig ordning. Här kan besvärliga avvägningar
uppkomma mellan att godkänna eller inte godkänna ett ombud.
En tumregel bör ju vara att närvarande ombud bör kunna styrka att de har utsetts, helst genom
fullmakt från SDF eller protokollsutdrag från möte med de föreningar som beslutat härom. I
annat fall får varje DF/SISU-d lita på sin personkännedom och förutsätta att allt gått rätt till
genom att lägga den moraliska bördan på den som påstår sig ha rätt att vara ombud.
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