5 § Ärende vid förbundsmötet, punkt 9 enligt stadgarna
Styrelsens förslag 1 till förbundsstämman 28 mars 2020.
Det är många som vittnar om bristen på domare och sekretariatspersoner vid olika tävlingar.
Styrelsen har diskuterat detta och föreslår att föreningar som deltar i SM- och Elittävlingarna skall
skicka/utbilda minst xx förbundsdomare och yy sekretariatspersonal? Föreningarna/distrikten borde
vara självförsörjande när det gäller funktionärer som sparar pengar både för föreningen och
förbundet. Alternativet är att föreningarna själva tar kostnaderna för sekretariatspersonal och
domarna. Dessa utbildningar skall naturligtvis vara öppna för andra föreningar/personer också.
Styrelsen för Svenska Dragkampförbundet föreslår:
- Att Utvecklings- och Ungdomskommittén tillsammans med Tävlingskommittén får i uppdrag att
tillsammans med föreningar och distrikt ta fram ett förslag enligt ovan med antal deltagare mm.
- Att detta börjar gälla den 1 januari 2021.
Styrelsens förslag 2 till förbundsstämman 28 mars 2020.
Ändringar i Svenska Dragkampförbundets stadgar.
Nuvarande lydelse
Styrelsens förslag
Idrottsrörelsens verksamhetsidé
Idrott är …..
Idrott består av …..
Vi organiserar vår idrott …..
Vi delar in vår idrott …..
Vår verksamhetsidé …..

--- Stycket utgår helt ---

2 Kap Förbundsmöte 1 § Tidpunkt, kallelse
Kallelse till förbundsmötet skall utfärdas av
förbundsstyrelsen dels genom kungörelse i
förbundets officiella kungörelseorgan samt Svensk
Idrott senast tre månader före mötet, och genom
mail till röstberättigade organisationer senast tre
veckor före mötet.

Kallelse till förbundsmötet skall utfärdas av
förbundsstyrelsen dels genom kungörelse i
förbundets officiella kungörelseorgan (SDF:s
hemsida) och RF:s hemsida senast tre månader
före mötet, samt genom mejl till röstberättigade
organisationer senast tre veckor före mötet.

3 Kap Valberedningen 3 § Förslagsrätt …
Den som vid mötet föreslår kandidat, som inte är
närvarande, bör försäkra sig om att personen är
villig att åta sig uppdraget.

Den som vid mötet föreslår kandidat, som inte är
närvarande, skall försäkra sig om att personen är
villig att åta sig uppdraget.

5 Kap Förbundsstyrelsen 1 § Sammansättning
Förbundsstyrelsen, som skall bestå av kvinnor och
män, utgörs av ordförande samt sex övriga
ledamöter och två ungdomsrepresentanter (upp t
om 22 år) valda av förbundsmötet.

Förbundsstyrelsen, som skall bestå av kvinnor och
män, utgörs av ordförande samt åtta övriga
ledamöter varav två ungdomsrepresentanter (upp
t.o.m. 22 år) valda av förbundsmötet.

5 Kap Förbundsstyrelsen 3 § Kallelse …
Om ordförande finner det erforderligt, kan
brådskande ärenden avgöras genom skriftlig
omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant
beslut skall anmälas vid det närmaste därefter
påföljande sammanträde.

Om ordförande finner det erforderligt, kan
brådskande ärenden avgöras genom skriftlig
omröstning eller vid telefon/videosammanträde.

Styrelsens kommentarer till föreslagna revideringar.
Idrottsrörelsens Verksamhetsidé
All tillämplig text finns angiven i Riksidrottsförbundets stadgar 1 Kap.
I SDF:s stadgar 1 Kap 1 § anges sedan tidigare att ”… på ett sådant sätt att den står i överensstämmelse med
idrottsrörelsens verksamhetsidé enligt 1 kap i Sveriges Riksidrottsförbunds (RF) stadgar …”. SDF:s stadgar följer
alltså RF:s stadgar i detta avseende och kopiering av RF:s text är onödig.
2 Kap 1§
Tidskriften Svensk Idrott är nedlagd sedan länge.
Kallelsen har under lång tid kungjorts både på SDF:s och RF:s hemsida.
3 Kap 3 §
Om personen inte är tillfrågad finns risk att vakans uppstår om personen inte accepterar uppdraget.
5 Kap 1 §
Förtydligande att ungdomsrepresentant är röstberättigad ledamot.
5 Kap 3 §
Protokoll skrivs direkt efter mötet, vilket medför att brådskande styrelsebeslut offentliggörs snabbare.

