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Normalstadgar för Specialidrottsdistriktsförbund (SDF)
1 Kapitlet Allmänna bestämmelser
4 § Stadgar
…
För beslut om stadgeändring krävs bifall av att minst två tredjedelar av antalet avgivna
lämnade röster vid mötet är för ändringen.

2 Kapitel SDF-möte
1 § Ombud vid SDF-möte, beslutmässighet
SDF-mötet och extra SDF-möte är SDF:s högsta beslutande organ.
SDF-möte består av ombud för SDF:s föreningar. Föreningar får utse två … ombud, vilka
ska vara röstberättigade medlemmar i föreningen.
…
3 § Tidpunkt för SDF-mötet, kallelse
…
Kallelse till SDF-möte utfärdas av SDF-styrelsen, genom kungörelse i SKF: s officiella
kungörelseorgan samt/eller, genom brev information direkt till föreningarna senast två
månader före mötet.
…
4 § Rösträtt
…
Varje röstberättigad förening har en röst. Om förening deltar i SDF-möte med två mer
än ett ombud, utövas rösträtten av det ena ombudet. Föreningen ska lämna inge fullmakt
för sina ombud. I fullmakten ska ombuds rätt att utöva rösträtten anges.
8 § SDF-styrelsen, sammansättning, kallelse och beslutmässighet.
…
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och samt tillsätter de övriga funktioner som
behövs exempelvis kassör och sekreterare. Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott.
Antalet ledamöter i detta ska vara mindre än hälften av styrelsens antal.
…
För alla beslut krävs att minst....... en majoritet av styrelsens (tre respektive fyra)
ledamöter är ense om besluten. Styrelsemedlem får inte rösta i frågor där
jävsförhållande kan finnas.
Styrelsen kan använda tekniska lösningar vid sina möten men alla beslut ska
protokollföras. Om ordföranden finner det nödvändigt, får brådskande ärenden avgöras
genom skriftlig omröstning eller vid protokollfört telefonsammanträde. Beslut genom
skriftlig omröstning ska anmälas vid närmast följande sammanträde.
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9 § SDF-styrelsens skyldigheter uppdrag
SDF-styrelsen ska bland annat:
* varje kalenderår snarast efter ordinarie årsmöte eller, i förekommande fall,
extra årsmöte hos SF registrera namn och kontaktuppgifter till SDF: s
styrelseledamöter samt firmatecknare,
1.

verkställa SDF-mötets beslut,

2.

hålla sig väl underrättad om verksamheten i anslutna föreningar, övervaka den
idrottsliga ordningen i dessa samt verka för kanotidrottens utveckling och
utbredning,

3.

handha sköta kanotidrotten enligt gällande stadgar och regler,

4.

besluta om DM och andra tävlingar enligt RF:s och SKF: s regler,

5.

handha sköta och ansvara för SDF:s medel,

6.

bereda ärenden och utarbeta förslag som ska föreläggas SDF-möte,

7.

förelägga SDF-mötet verksamhets- och förvaltningsberättelser för det gångna
verksamhetsåret samt verksamhetsplan, budget för innevarande räkenskapsår,

8.

avge lämna in stadgeenliga rapporter. samt tillhandagå Förse RS, RIN, DoN,
DopK, Idrottsombudsmannen, SKF: s styrelse, och DF- styrelsen eller annat
överordnat organ med upplysningar och yttranden,

9.

I enlighet med lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska
arbeta med barn begära att den som anställs eller erhåller uppdrag inom
förbundet, om arbetet eller uppgifterna som personen erbjuds eller tilldelas
innebär direkt och regelbunden kontakt med barn, visar upp ett utdrag enligt
lagen (1998:620) om belastningsregister,

9.

utöva prövningsrätt enligt kapitel 14 och 15 i RF:s stadgar (jfr dock 5 kapitlet 4 §
och 5 § SKF: s stadgar),
10. bestämma organisation av och tjänster vid SDF:s kansli samt i förekommande fall
anställa SDF:s arbetstagare samt
11. föra protokoll, erforderliga nödvändiga böcker samt sköta löpande ärenden i
övrigt.
Disciplinärenden avgörs av SKS Disciplinnämnd Se SKF stadgar 6 kapitlet.
Bestraffningsärenden enligt Idrottens Antidopingreglemente handläggs enligt 13
kap. 6 § andra stycket av DoN som första instans.
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Kapitel 3 Valberedning
1 § Sammansättning
Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter, av vilka en ska tillhöra
SDF-styrelsen. Denne får inte stå på omval. Båda könen ska vara representerade i
valberedningen. SDF kan bestämma om en alternativ ordning där det fastställs att
varje medlemsförening inom SDF har en plats i styrelsen och att den personen utses
av föreningen.
2 § Sammanträden
Valberedning sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöterna så
bestämmer. Den kan fatta beslut när kallelse har utgått en vecka före sammanträdet till
ledamöterna och minst två en majoritet av valberedningen dem är närvarande.
3 § Uppdrag
…
Valberedningen ska senast sju dagar före mötet informera röstberättigade föreningar sitt
förslag och uppgift för om samtliga föreslagna personer.
4 § Förslagsrätt
Föreningarna får före den 1 februari till valberedningen avge lämna förslag på personer
för valen under punkterna 12-15 i 2 kapitlet 5 §.
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