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Proposition från styrelsen till Vb SDF årsmöte 2018-03-03 avseende verksamhetsåret
2017 – Deltagande per telefon vid SDF-möten
Föreslås att utövande av rösträtt vid SDF-möte (både årsmöte och extra SDF-möte) kan göras
genom att ombud deltar per telefon enligt nedan:
1. Ombud skall representera en till SvSF och Vb SDF ansluten förening som finns upptagen i
gällande röstlängd och som har en giltig e-postadress registrerad i Idrott On Line
2. Ombud skall ringa in på ett av styrelsen kommunicerat telefonnummer
3. Ombud skall kunna identifiera sig genom att ange namn, förening och en av styrelsen
kommunicerad PIN-kod
4. Om årsmötet bifaller propositionen, uppdras åt styrelsen att utforma detaljerat regelverk och
föreslå lämpliga lokala mötesplatser i samråd med föreningarna, samt att testa procedurerna med
några utvalda föreningar.
5. Om årsmötet bifaller propositionen och styrelsen efter åtgärderna enligt punkt 4 finner
omständigheterna vara tillfyllest och procedurerna rimligt säkra, äger styrelsen rätt att besluta om
tidpunkt för ikraftträdandet, dock skall kallelsen för det första mötet kommuniceras minst 30 dagar
före mötesdatum.

Bakgrund och motivering
Närvaron vid våra årsmöten lämnar en del övrigt att önska. Då möten av praktiska skäl oftast hålls i
kustregionen lyser särskilt inlandsföreningarna med sin frånvaro. Detta är dels ett demokratiproblem,
dels ett potentiellt förtroendeproblem.
Styrelsen har under flera år hållit de flesta av sina möten med möjlighet att delta per telefon, genom att
vi har möjlighet att utnyttja försvarsmaktens system för telefonkonferenser. Detta har fungerat
utomordentligt.
Styrelsen anser att samma koncept borde kunna fungera även i större skala, genom att ordna lokala
mötespunkter på strategiska platser i vårt vidsträckta distrikt. Vi har möjlighet att beställa 8 samtidiga
linjer, alltså lika många lokala mötesplatser, vilket borde vara tillräckligt för att täcka in distriktet.
Ett system för skapande och kommunicerande av unika PIN-koder med rimlig säkerhet finns redan
framtaget i en första version.
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