
 

 

Svenska Squashförbundet Extra förbundsmöte, 22 april 2021 

Styrelsen förslag på stadgeuppdatering 

 

Främsta anledningen till uppdatering av förbundets stadgar är att möta RF:s krav på 

stadgeändringar som senast den 1 juni 2021 skall vara genomförda, gällande 

sammansättning i specialidrottsförbundens styrelser och valberedningar, enligt följande: 

”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.”  

Uppföljning från RF:s sida kommer att ske efter 1 juni för att säkerställa att SF:s stadgar är i 

linje med den, av RF stämman fastslagna, stadgeändringen. De SF som ej tillgodoser kraven 

kommer ej beviljas statligt stöd. 

 

Förbundets förslag på stadgeuppdatering har utarbetats med hjälp av RF-SISU, RF:s jurister 

samt representanter från Sydsvenska och Östsvenska squashförbunden. 

Uppdateringarna klassificeras enligt följande: 

A) Modernisering av stadgarna, redaktionella och språkliga förbättringar 

B) Beslut vid Riksidrottsmötet – RIM – nya krav och rekommendationer 

C) Nytt förslag på styrelsesammansättning från motion hanterad på ordinarie årsmötet 

hösten 2020, se Kapitel 6 - 1§ Sammansättning 

 

Klicka här för länk till stadgeändringsförslaget i sin helhet 

 

Har ni frågor eller synpunkter vänligen kontakta elisabeth.andreasson@squash.se 

 

 

 

 

https://d.docs.live.net/cf900784417c7dc3/Dokument/Squash%20förbunet/Admin%20uppdrag/verksamhetsplan/extra%20stämma%202021/Styrelsen%20förslag%20på%20stadgeuppdatering.docx
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Uppdaterad stadgemall –  

 

Föreslagen skrivning 

Kapitel 6 - Förbundsstyrelsen 

 

Nuvarande skrivning:  

5. kap Förbundsstyrelsen 32.§ Sammansättning  

Förbundsstyrelsen - som är Förbundets högsta beslutande organ när förbundsmöte inte är 

samlat - består av ordförande och fyra övriga ledamöter samt en suppleant, och båda könen 

skall vara representerade. Ordföranden bestämmer när suppleant skall kallas till 

sammanträde. Styrelsen utser bland sina ledamöter vice ordförande och kassaförvaltare 

samt tillsätter de övriga funktionärer som behövs. 

 

Övriga väsentligaste förändringarna: 

Kapitel 1 – Allmänna bestämmelser  

5 § Sammansättning av styrelse m.m.  
Förbundet, dess SDF och föreningar ska aktivt verka för att styrelser, valberedningar, kommittéer, 

och andra organ får en sammansättning som präglas av mångfald och jämställdhet.  

9 § Skiljeklausul 

Talan i tvist där parterna är enskild medlem i förening, funktionär, förening, IdrottsAB, SDF, DF, SF 

eller RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är 

1. § Sammansättning 

Förbundsstyrelsen består av ordförande och fyra till åtta ordinarie ledamöter, samt en till 

två suppleanter. Styrelsen ska bestå av kvinnor och män och ettdera könet skall vara 

representerat med minst 40% av övriga ledamöter valda av förbundsmötet. Styrelsens 

ledamöter och suppleanter väljs på två års perioder som går omlott med hälften av 

ledamöter och suppleanter i vardera perioden. Ordföranden bestämmer när suppleant ska 

kallas. 

Förbundsstyrelsen ska inom sig utse vice ordförande och kassaförvaltare samt tillsätter de 

övriga funktionärer som behövs.  

Förbundsstyrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och 

förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.  

En av förbundsmötet, enligt 3 kap. 5 § RF:s stadgar, utsedd hedersledamot kan adjungeras 

till styrelsen, och har då yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. 



föreskriven i RF:s stadgar, dessa stadgar eller tävlingsregler, avgöras enligt av RF fastställt reglemente 

för Idrottens skiljenämnd. 

 

Hela Kapitel 2 - Förbundets medlemmar - föreningarna 

 

Kapitel 3 - Förbundsmöte 

7 § Valbarhet 

Valbar är varje person som är medlem i en till förbundet ansluten förening och är permanent 

bosatt i Sverige.  

Organ valda av förbundsmöte ska, undantagen ordförande, bestå av lika antal kvinnor och 

män. Dock ska ettdera könet vara representerat med minst 40% av övriga ledamöter i 

förbundsstyrelsen. 

Ledamot får ingå i samma organ, valt av förbundsmöte, under sammanlagt tolv år.   

Ledamot av styrelsen är inte valbar som revisor eller revisorssuppleant, eller till ledamot i 

valberedningen.  

Arbetstagare hos förbundet eller dess SDF får inte väljas till ledamot av styrelsen eller 

valberedningen. Arbetstagare inom RF:s organisationer får inte vara revisor eller 

revisorssuppleant. 

Kapitel 4 - Valberedningen 

 

Kapitel 7 - Förbundsstyrelsen 

 

Bilaga till SF-stadgar 

Stadgemall för Squashdistriktsförbund (SDF) är uppdaterad i sin helhet enligt RF-SISU 

formatmall och harmoniserar med förbundets stadgar. 

1. § Sammansättning m.m. 

Valberedningen består av ordförande två övriga ledamöter valda av förbundsmötet och skall 

bestå av kvinnor och män. Övriga ledamöter skall vara representerade med 50% av ettdera 

könet. 

Valberedningen ska inom sig utse vice ordförande samt kan tillsätta sekreterare.  

Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet leda-möter så 

bestämmer. 

1. § Disciplinnämnd 

Disciplinnämnden, som består av ordförande och fyra övriga ledamöter, prövar 

bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar och Idrottens reglemente om otillåten 

vadhållning samt manipulation av idrottslig verksamhet.  

Disciplinnämndens beslut får överklagas hos RIN. 

Disciplinnämnden har rätt att ålägga enskilda personböter om högst 50 000 kr.  

2. § Skiljenämnd 

Talan i tvist där parterna direkt eller indirekt är medlemmar i förbundet, SDF eller förening 

inom nämnda organisationer, får inte väckas vid allmän domstol utan ska avgöras av 

Idrottens skiljenämnd enligt 2 kap. 8 § RF:s stadgar.  

Förening och enskild medlem har genom sitt medlemskap förbundit sig att inte väcka talan 

vid allmän domstol i frågor som rör tillämpningen av stadgarna (se 1 kap. 9 §). 



 


