Proposition nr 3 – Stadgarna
Förbundsmötet har de senaste två åren beslutat att ge styrelsen i uppdrag att göra en översyn
av stadgarna kopplade till de ändringar som kommer från Riksidrottsförbundet och arbetet
med Strategi 2025. Till förbundsmötet 2021 har styrelsen tagit fram tre förslag på
stadgeändringar som anses tvungna att göra nu samt ett förslag att fortsätta stadgearbetet.
Det första förslaget på stadgeförändring är kopplat till ändringen av säte, från Örebro till
Stockholm. De två andra förslagen är kopplade till RF:s stadgeändringen gällande
könssammansättning i specialidrottsförbunds styrelser och valberedningar som träder i kraft
den 1 juni 2021. Från och med då gäller denna reglering:
”SF ska i sina stadgar föreskriva att styrelser och valberedningar ska bestå av kvinnor och
män, att ettdera könet ska vara representerat med minst 40 procent av övriga ledamöter i
styrelser, och med hälften av övriga ledamöter i valberedningar samt att i normalstadgar för
SDF föreskriva att styrelser och valberedningar ska bestå av kvinnor och män.”
RF förtydligar att det inte räcker med att i SF-stadga endast föreskriva att styrelsen ska bestå
av både män och kvinnor (det gäller dock för normalstadga SDF). I SF-stadga behöver det
vara tydligare reglerat enligt ovan; 40/60 för styrelser och 50/50 för valberedningar (eller
motsvarande genom att skriva ut antal). En uppföljning kommer att ske efter 1 juni för att
säkerställa att SF:s stadgar är i linje med den, av stämman fastslagna, stadgeändringen.
Alla SF ska uppfylla villkoren för medlemskap i Riksidrottsförbundet och efterleva RF:s
stadgar. 1 SF som inte uppfyller föreskrifterna om könssammansättning i 11 kapitlet, 4 § 4
kan drabbas av ekonomiska konsekvenser. SF som inte uppfyller kraven på
könsrepresentativitet riskerar att förlora hela sitt ekonomiska stöd. Det beslutades på RFstämman 2019, genom handlingen Riksidrottsförbundets stödformer, där ett nytt ekonomiskt
stödsystem fastställdes. Därutöver är den yttersta och generella konsekvensen för SF som inte
efterlever RF:s stadgar uteslutning ur RF.

Styrelsens förslag på stadgeändring 1:
Inledning sida 3, tidigare skrivning:
För Svenska Tyngdlyftningsförbundet
med hemort i Örebro kommun.
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Inledning sida 3, förändra skrivning till:
För Svenska Tyngdlyftningsförbundet
med säte i Stockholms kommun.

Styrelsens förslag på stadgeändring 2:
Tidigare skrivning:

Förändra skrivning till:

3 Kap VALBEREDNINGEN

3 Kap VALBEREDNINGEN

1 § Sammansättning m.m.

1 § Sammansättning m.m.

Valberedningen, som skall vara
sammansatt av båda könen, utgörs av
ordföranden och 2 övriga ledamöter valda
av förbundsmötet.

Valberedningen, väljs av förbundsmötet,
och utgörs av ordförande och 2 övriga
ledamöter. Könsfördelningen bland övriga
ledamöter ska vara 50/50.

Styrelsens förslag på stadgeändring 3:
Tidigare skrivning:

Förändra skrivning till:

5 Kap FÖRBUNDSSTYRELSEN

5 Kap FÖRBUNDSSTYRELSEN

1 § Sammansättning

1 § Sammansättning

Förbundsstyrelsen, som skall vara
sammansatt av båda könen, utgörs av
ordförande samt 6 övriga ledamöter valda
av förbundsmötet.

Förbundsstyrelsen, väljs av förbundsmötet,
och utgörs av ordförande och 6 övriga
ledamöter. Könsfördelningen bland övriga
ledamöter ska vara 50/50.

Styrelsens förslag på fortsatt stadgearbete:
Styrelsen har under 2020 också påbörjat att se över stadgarna men vill koppla ihop uppdraget
med arbetet med att ta fram ett mål- och riktlinjedokument, ett arbete som påbörjas på
framtidskonferensen i samband med förbundsmötet. Det är troligt att de mål som svensk
tyngdlyftning tar tillsammans också påverkar innehållet i stadgarna och därför är det bättre att
göra arbetena ihop. Förslaget är därför att förbundsmötet ger styrelsen fortsatt uppdrag att se
över och förnya stadgarna och presentera dessa vid förbundsmötet 2022.
Svenska Tyngdlyftningsförbundets styrelse
Enligt uppdrag

Sebastian Nurmi
Generalsekreterare Svenska Tyngdlyftningsförbundet
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