Proposition till SRF Årsmöte 2019
SRF styrelse anser att stadgarna dels behöver förenklas och dels kräver Riksidrottsförbundet att det
införs regler om jämlikhet och likabehandling i stadgarna.
SRF styrelse föreslår därför följande ändringar av SRF Stadgar.

1 Kap Grundläggande bestämmelser
1 § Ändamål
Lägga till:
Förbundet är en politiskt och religiöst oberoende allmännyttig ideell organisation som tar avstånd
från rasism och varje annan form av diskriminering.

6 § Medlemskap
Ersätta:
För medlemskap i SRF erfordras dessutom:
Att årligen senast 1 mars insända uppgift om föreningens styrelse för löpande verksamhetsår och
erlägga av förbundet fastställd årsavgift. Om årsavgiften inte är SRF tillhanda senast 1 april skall
föreningen erlägga vid kommande år dubbel avgift.
Ansluten förening, som icke insänt uppgift om föreningens styrelse och erlagt årsavgiften senast den
30 juni, kan uteslutas ur Förbundet.
Med följande text:
Alla medlemmar (idrottsföreningar) i SRF äger rösträtt vid årsmötet, om det senast sista december
under verksamhetsåret har inbetalat sin medlemsavgift.

9 § Stadgeändring
Ersätta:
den 1 februari
med:
6 veckor innan Årsmötet

2 Kap Allmänna bestämmelser
Lägg till en ny paragraf med följande lydelse:

12 § Sammansättning av förbundsstyrelsen mm.
SRF ska verka för att Förbundsstyrelsen, valberedningen, kommittéer, och andra organ inom SRF får
sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås, där ettdera könet ska vara
representerat med minst 40 procent av övriga ledamöter i styrelser, och med hälften av ledamöter i
valberedningen.

3 Kap Årsmöte
20 § Ärenden vid Årsmötet
Ersätta: 1:a februari
Med: 6 veckor innan Årsmötet
23 § Valberedningen
Lägg till:
Valberedningen övriga ledamöter skall bestå av både kvinnor och män
Ersätta: 15 februari
Med: 6 veckor innan Årsmötet
Ersätta: den 1 mars, dock senast 10 dagar
Med: 3 veckor

Kap 3 SDF-styrelsen
14 § Sammansättning, kallelse och beslutsmässighet
Lägga till:
Den skall bestå av både kvinnor och män.

I hela dokumentet föreslås följande ändringar:
Ersätta: ”Förbundsmöte” med ”Årsmöte”
Ersätta: ”Han” med ”Hen”

