
 
   
 

 
 

 

Förslag på ändring av stadgar 
samt namnändring 

 
Stadgarna är de regler som styr hur Skolidrottsförbundet och dess 
distriktsförbund ska fungera. Stockholms Skolidrottsförbund har under 
några år arbetat för att implementera stadgarna i verksamheten och anpassa 
dem efter rådande förhållanden inom idrotten.  
 

Skolidrottsförbundet beslutade under Förbundsmötet 2020 att anta nya stadgar.  

 
- Proposition angående stadgeförändring i Skolidrottsförbundet finns här:  

 https://skolidrott.se/forbundsmote/handlingar/forslag-pa-nya-stadgar/ 

 
- Beslutet att anta stadgarna finns tillgängliga här under punkt nio, proposition #1, sidan 4.  

https://skolidrott.se/wp-content/uploads/Fo%CC%88rbundsmo%CC%88tesprotokoll-

2020-Skolidrottsfo%CC%88rbundet.pdf  

 

I arbetet med de nya stadgarna har Skolidrottsförbundet också tagit fram ett förslag på 

normalstadgar för distrikten som är anpassade till de nya stadgarna. I de nya 

normalstadgarna vill Skolidrottsförbundet förtydliga att vi är ett förbund av unga, för unga 

och att Skolidrottsförbundet är idrottsrörelsens enda barn- och ungdomsorganisation. Vi är 

också en organisation som värnar barns och ungas delaktighet, inflytande och makt. Våra 

stadgar bör därför utgå ifrån att vi är en barn- och ungdomsorganisation där barn- och 

ungdomsperspektiv är utgångspunkten. I förslaget till nya stadgar ger vi tydligt barn och 

unga mer beslutande makt i vårt förbund. Det nya förslaget på stadgar betonar att det ska 

vara unga som både är ledare i förbundet och har plats i alla förtroendevalda grupper. 

Förbundsstyrelsen vill också att det ska vara tydligt i stadgarna att det är unga som är 

normen, inte undantaget. Vuxna stödpersoner behövs också, därför finns även dessa med i 

förslaget till nya stadgar. Deras roll som stöd med sin erfarenhet är viktig för kontinuitet 

och trygghet. 

 

Proposition #1 
Årsmöte 2021 

https://skolidrott.se/forbundsmote/handlingar/forslag-pa-nya-stadgar/
https://skolidrott.se/wp-content/uploads/Fo%CC%88rbundsmo%CC%88tesprotokoll-2020-Skolidrottsfo%CC%88rbundet.pdf
https://skolidrott.se/wp-content/uploads/Fo%CC%88rbundsmo%CC%88tesprotokoll-2020-Skolidrottsfo%CC%88rbundet.pdf


 
   
 

 
 

De nya stadgarna har ändrats i innehåll för att gå hand i hand med de nya 

rollbeskrivningarna inom förbundet men även ändrats språkligt för att spegla att vi är ett 

förbund av och för unga. Balansen mellan tydlighet och tillgänglighet och mellan modernt 

och etablerat språk är ibland svår. I förslaget försöker förbundsstyrelsen steg för steg 

uppdatera hur vi skriver och samtalar om vår organisation och hur vi leder den. 

 

Förbundsstyrelsen består idag av både ledamöter och suppleanter. En ledamot har rösträtt i 

styrelsen och en suppleant fungerar som ersättare om en ordinarie ledamot är borta från ett 

styrelsemöte. Enligt förbundsstyrelsens egen arbetsordning deltar både ledamöter och 

suppleanter på alla styrelsemöten och i det övriga styrelsearbetet på lika villkor. Den enda 

skillnaden är rösträtten. Då rollerna i praktiken är så lika finns ingen anledning att särskilja 

på ledamöter och suppleanter. 

Därför föreslår förbundsstyrelsen i de nya stadgarna att rollerna som suppleanter tas bort ur 

styrelsen och i stället ersätts med ledamöter så att styrelsen även fortsatt har samma antal 

medlemmar. 

 

Stadgarna är också anpassade efter de beslut som fattats på Riksidrottsmötet 

(Riksidrottsförbundets årsmöte) som är idrottsrörelsens högsta beslutade organ och vars 

beslut Skolidrottsförbundet måste följa. Några av de beslut som påverkar stadgarna är 

beslutet om Idrottsombudsmannen och namnändringen på Riksidrottsförbundets distrikt. 

Namnändringen innebär för vår del att Stockholms Skolidrottsförbund byter namn till 

Skolidrottsförbundet i Stockholm vilket harmoniserar med att Skolidrottsförbundet blir 

gemensamt för alla distriktsförbund och att man därefter benämns efter sin hemvist.    

 

 

Med dessa förslag till ändringar vill förbundsstyrelsen att stadgarna ska bidra till ett ännu 

starkare och mer enhetligt förbund! 

 

 

 Nuvarande stadgar Stockholms Skolidrottsförbund:  

https://skolidrott.se/wp-content/uploads/Stadgar-Stockholms-Skolidrottsf%C3%B6rbund-

uppdaterade.pdf  

 

 

 De nya stadgar som förslaget föreslår finns att hämta här: 

https://skolidrott.se/namn-och-stadgeandring-vid-sdfs-arsmoten/  

 

 

 

Distriktsstyrelsen föreslår: 
 

- Att årsmötet antar förslaget till nya stadgar med direktjustering. Undantaget kapitel 3 §19 

Sammansättning. Där det i dagsläget inte finns möjlighet att styrelsen består av minst 6 

ledamöter utan styrelsen föreslår att stadgarna fortsatt lyder: ”ordförande och minst 3 

ledamöter.     

 

- Att årsmötet antar förslaget om namnändring.  

 

 

https://skolidrott.se/wp-content/uploads/Stadgar-Stockholms-Skolidrottsf%C3%B6rbund-uppdaterade.pdf
https://skolidrott.se/wp-content/uploads/Stadgar-Stockholms-Skolidrottsf%C3%B6rbund-uppdaterade.pdf
https://skolidrott.se/namn-och-stadgeandring-vid-sdfs-arsmoten/

