Förslag till ändring av stadgar avseende
SDF-styrelse och sektioner
Ansluter till SvSF FS förslag till normalstadgar som tas för
beslut på FM 2017-05-14
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Förslaget
• Skapa en mer DYNAMISK struktur som ger större flexibilitet
– Lägg ned sektionerna som ”juridiska” enheter
– Utse en kompetent direktvald SDF-styrelse som representerar skyttesporten i sin helhet,
oavsett ”grentillhörighet”
– Uppdra åt styrelsen att utse grenansvariga (inom eller utom styrelsen) utifrån de vid varje tid
verkliga behoven

• Ge SDF-styrelsen det övergripande strategiska ansvaret
– Styrelsen fattar gemensamt beslut om ALLA grenars verksamhet
– De grenansvariga som utses blir operativa men kan även ingå i styrelsen eller adjungeras till
styrelsen OM DE ÖNSKAR

• Administrativa förenklingar
– Uppstyrda tidsramar för årsmötesprocessen
– Endast digitala utskick, hemsidan används för publicering
– Bara en budget
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Konkreta ändringar av stadgarna
§7

§8

En styrelseledamot med särskilt
ansvar för ungdomsfrågor (ny
funktion)
Kvinnor skall finnas med (tidigare
”bör”)
Kallelse skickas ut 21 dgr före
årsmötet – endast e-post!
Föredragningslista på hemsidan 7
dgr före (tidigare 21 dagar med epost)
Övrigt endast på hemsidan
(tidigare ”skickas ut”)
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§§ 10, 15, 16 och 22 - 25
Allt som berör sektioner stryks
§ 12 Motioner ska in 14 dgr före
årsmötet (tidigare 30 dgr)
§ 16 Styrelsen fattar gemensamma
beslut för alla grenar – inga
sektioner …
Grenledare bör utses
§ 26 Upplösande av SDF stryks – SDF
kan inte besluta om detta enligt
SvSF stadgar (fel från begynnelsen
…)
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Arbetsgång
•

Beslut om nya stadgarna i sin helhet i dag – 2/3-dels majoritet krävs



•

Beslut om endast vissa delar bör inte tas – kan påverka andra delar, måste beredas
ytterligare
Gamla stadgarna gäller tills vidare, slutligt beslut om de nya tas av SvSF efter FM i maj

Välj endast styrelseledamöter (och suppleanter) enligt grundtanken ovan




Välj styrelseledamöter så att alla grenar är representerade + UNGDOMSREPRESENTANT och
ev andra funktioner (kassör, sekreterare?)
Alla övriga platser i sektionerna sätts vakanta
Skulle vi behöva backa pga annat beslut på SvSF FM (högst otroligt) får vi njuta av det
problemet senare i höst …
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Problemet
• Nuvarande STATISKA struktur förutsätter ideala förhållanden
– Att det finns villiga krafter för att besätta alla poster; 4 - 5 direktvalda
styrelseledamöter, 2 – 4 per gren/sektion
– Att alla grenar är ungefär lika livaktiga
– Att respektive gren/sektion har kontinuerlig aktivitet över tid

• Verkligheten ser inte ut så
– Svårt att hitta direktvalda ledamöter – ingen nyhet iofs …. Påtalat av
valberedningen under många år
– Ännu svårare att hitta de som vill vara verksamma inom sektionerna – ”vill inte
sitta på en massa möten” (eldsjälar vill VERKA, inte SITTA)
– Grenarnas aktivitet varierar över tid, både absolut och i förhållande till
varandra
– De som ställer upp blir både direktvalda och sektionsrepresentanter, vilket bla
medför problem med mandatperioderna
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Resultatet
• Vi kan fokusera på FUNKTION istf organisation
– SDF-styrelsen uppmuntras till att ”lägga örat mot marken” för att hitta och
involvera eldsjälarna
– SDF-styrelsen UTMANAS dessutom till att lära sig mer om alla grenar
– Lätt att ändra inriktning även under ett pågående verksamhetsår
– Styrelsen får ansvar för att bedöma grenansvarigas insatser

• Avlastning!
– Bokföring och annat administrativt arbete förenklas
– Valberedningen kan kraftsamla för att få en jämställd representation i SDFstyrelsen
– Styrelsen och valberedningen kan samverka på ett helt annat sätt för att hitta
eldsjälarna – inga formella krav på beredning inför årsmöte
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