
 

Punkt 11 – Styrelsens förslag samt inkommande motioner 

Styrelsen förslag på stadgeuppdatering: 

Anledningen till uppdatering av förbundets stadgar är att justera för den ändrade 

skrivningen vad gäller styrelser och valberedningar som beslutades på RIM 2021 gällande 

könssammansättning:  

11 kap. 4 § RF:s stadgar 

SF ska…. 

 4. i sina stadgar föreskriva att styrelser och valberedningar ska bestå av kvinnor och män, att ettdera 

kön ska vara representerat med minst 40 procent i styrelser och valberedningar om gruppen är fyra 
personer eller fler, samt att i normalstadgar för SDF föreskriva att styrelser och valberedningar ska 

bestå av kvinnor och män 

  

Förslag på ändringar i stadgarna utifrån den RFs nya skrivning: 
  

4. kap Valberedningen 

1. § Sammansättning m.m. 

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

 

6. kap Förbundsstyrelsen 

1. § Sammansättning 

Förbundsstyrelsen består av ordförande och fyra till åtta ordinarie ledamöter, samt en till 
två suppleanter valda av förbundsmötet. 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. 
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3. kap Valberedningen 

 
1. § Sammansättning m.m. 
Valberedningen består av ordförande samt ………[X]……..… övriga ledamöter valda av SDF  
mötet. Valberedning ska bestå av kvinnor och män., och ettdera könet ska vara 

representerat med minst hälften av övriga ledamöter. 
Valberedningen ska inom sig utse vice ordförande samt tillsätta sekreterare. 
Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så 

bestämmer. 
 
5. kap SDF styrelsen 

 
1. § Sammansättning 
SDF styrelsen består av ordförande samt ………[X]……..… övriga ledamöter valda av SDF  
mötet. Styrelsen ska bestå av kvinnor och män., och ettdera könet ska vara representerat 

med minst 40 procent av övriga ledamöter. 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och tillsätter sekreterare.  
SDF-styrelsen får utse adjungerad ledamot i styrelsen. Sådan ledamot har yttrande och 

förslagsrätt men inte rösträtt Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen. 
En av SDF-mötet, enligt 3 kap 5 § RF:s stadgar, utsedd hedersledamot kan adjungeras till 
styrelsen, och har då yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. 


