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Förbundsstyrelsens förslag till 

stadgeändring årsmöte 2022  
 

Nya stadgar antogs på årsmötet 2021. Med lagda propositioner vid 

årsmötet 2022 vill vi förtydliga stadgarnas innebörd. 

Ändring i 3 kap 6§ avser att ge FS i stället för årsmötet mandat att utse 

bäst lämpade ombud för RIM och SISUs stämma efter 

att dagordning publicerats, då innehållet ändras vid varje stämma. 

Samt under punkt 11 och 22 gör tillägg av text. 

Ändring i 3 kap 7§ avser att korrigera efter beslut på RIM 2021 

Ändring i 4 kap. 1§ avser att korrigera efter beslut på RIM 2021 

Ändring i 5 kap 2§ avser att korrigera en dubblett i nuvarande stadgar i linje med 

grundtanken i de stadgar som togs av årsmötet 2021, dvs att ha en 

valsamordningsgrupp. 

Ändring i 6 kap 1§ för att ge Juridiska nämnden mandat att besluta om 

avstängning även gällande träning. 

Ändring i 7 kap. 1§ avser att korrigera efter beslut på RIM 2021 

 

Förbundsstyrelsen föreslår för årsmötet att besluta följande; 

att                       anta FS förslag till ändringar i SCF:s stadgar.  

att                       beslutet om att ändra i SCF:s stadgar träder i kraft omedelbart.     

  

 

 Förslag på ändring Slutgiltig text i enlighet 

med förslag 

SCF Stadgar 3 kap. 6§ 

 

 

Tillägg till punkt 11. 

Tillägg till punkt 22 

Punkt 23 stryks 

 

Vid förbundsmötet ska 

följande ärenden behandlas 

och protokollföras: 

 

 

 

 

 

Vid förbundsmötet ska 

följande ärenden behandlas 

och protokollföras: 
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1. Upprop och 

fullmaktsgranskning 

samt fastställande av 

röstlängd för mötet. 

2. Val av 

mötesordförande. 

3. Val av 

protokollssekreterare. 

4. Val av två 

protokolljusterare att 

jämte 

mötesordföranden 

justera mötets 

protokoll. 

5. Val av rösträknare. 

6. Fråga om kallelse till 

mötet har skett i den 

ordning 3 kap. 1 § 

föreskriver. 

7. Fastställande av 

föredragningslista för 

mötet.  

8. Förbundsstyrelsens 

verksamhetsberättelse 

med årsredovisning 

[årsbokslut]. 

9. Revisorernas 

berättelser. 

10. Fråga om 

förbundsstyrelsens 

ansvarsfrihet. 

11. Förbundsstyrelsens 

förslag samt inkomna 

motioner. 

Behandling av 

Förbundsstyrelsens 

1. Upprop och 

fullmaktsgranskning 

samt fastställande av 

röstlängd för mötet. 

2. Val av 

mötesordförande. 

3. Val av 

protokollssekreterare. 

4. Val av två 

protokolljusterare att 

jämte 

mötesordföranden 

justera mötets 

protokoll. 

5. Val av rösträknare. 

6. Fråga om kallelse till 

mötet har skett i den 

ordning 3 kap. 1 § 

föreskriver. 

7. Fastställande av 

föredragningslista för 

mötet.  

8. Förbundsstyrelsens 

verksamhetsberättelse 

med årsredovisning 

[årsbokslut]. 

9. Revisorernas 

berättelser. 

10. Fråga om 

förbundsstyrelsens 

ansvarsfrihet. 

11. Behandling av 

Förbundsstyrelsens 

förslag och i tid 

inkomna motioner. 
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förslag och i tid 

inkomna motioner. 

 

12. Förbundsstyrelsens 

förslag till 

verksamhetsinriktnin

g med ekonomisk 

plan för kommande 

verksamhetsår. 

13. Fastställande av 

medlemsavgift för 

nästkommande 

verksamhetsår. 

14. Val av 

förbundsordförande, 

tillika 

förbundsstyrelsens 

ordförande för en tid 

av två år. 

15. Val av övriga 

styrelseledamöter för 

en tid av två år. 

16. Val av ordförande i 

Juridisk nämnd för en 

tid av två år. 

17. Val av övriga 

ledamöter i Juridisk 

nämnd för en tid av 

två år. 

18. Beslut om att på ett år 

utse en auktoriserad 

revisor med personlig 

ersättare eller ett 

revisionsbolag, med 

uppgift att granska 

räkenskaper och 

förvaltning. 

 

 

 

12. Förbundsstyrelsens 

förslag till 

verksamhetsinriktnin

g med ekonomisk 

plan för kommande 

verksamhetsår. 

13. Fastställande av 

medlemsavgift för 

nästkommande 

verksamhetsår. 

14. Val av 

förbundsordförande, 

tillika 

förbundsstyrelsens 

ordförande för en tid 

av två år. 

15. Val av övriga 

styrelseledamöter för 

en tid av två år. 

16. Val av ordförande i 

Juridisk nämnd för en 

tid av två år. 

17. Val av övriga 

ledamöter i Juridisk 

nämnd för en tid av 

två år. 

18. Beslut om att på ett år 

utse en auktoriserad 

revisor med personlig 

ersättare eller ett 

revisionsbolag, med 

uppgift att granska 

räkenskaper och 

förvaltning. 
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19. Val av en 

verksamhetsrevisor 

med personlig 

ersättare för en tid av 

ett år. 

20. Val av ordförande i 

valberedningen för en 

tid av två år. 

21. Val av övriga 

ledamöter i 

valberedningen för en 

tid av två år. 

22. Val av 

valsamordningsgrupp 

två till fyra deltagare 

för en tid av ett år  

Beslut om val av ombud 

och suppleanter till RF-

stämma och SISU-stämma. 

19. Val av en 

verksamhetsrevisor 

med personlig 

ersättare för en tid av 

ett år. 

20. Val av ordförande i 

valberedningen för en 

tid av två år. 

21. Val av övriga 

ledamöter i 

valberedningen för en 

tid av två år. 

22. Val av 

valsamordningsgrupp 

två till fyra deltagare 

för en tid av ett år. 

 

SCF Stadgar 3 kap 7§ Valbar är varje myndig 

person som är medlem i en 

till förbundet eller RF 

ansluten förening. Minst 

hälften av 

styrelseledamöterna ska 

vara medlemmar i en till 

förbundet ansluten 

förening och vara bosatta 

inom Europeiska 

ekonomiska 

samarbetsområdet (EES).  

  

Organ valda av 

förbundsmöte ska, 

undantaget ordföranden, 

Valbar är varje myndig 

person som är medlem i en 

till förbundet eller RF 

ansluten förening. Minst 

hälften av 

styrelseledamöterna ska 

vara medlemmar i en till 

förbundet ansluten 

förening och vara bosatta 

inom Europeiska 

ekonomiska 

samarbetsområdet (EES).   

  

 

 

 



 

 

Svenska Cheerleadingförbundet 

 

bestå av lika antal kvinnor 

och män. 

 

 

Ledamot av 

förbundsstyrelsen är inte 

valbar som revisor eller 

revisorssuppleant, eller till 

ledamot i valberedningen.  

Arbetstagare hos förbundet 

får inte väljas till ledamot 

av förbundsstyrelsen eller 

valberedningen. 

Arbetstagare inom RF:s 

organisationer får inte vara 

revisor eller 

revisorssuppleant. 

 

 

 

 

 

Ledamot av 

förbundsstyrelsen är inte 

valbar som revisor eller 

revisorssuppleant, eller till 

ledamot i valberedningen.  

Arbetstagare hos förbundet 

får inte väljas till ledamot 

av förbundsstyrelsen eller 

valberedningen. 

Arbetstagare inom RF:s 

organisationer får inte vara 

revisor eller 

revisorssuppleant. 

 

SCF Stadgar 4 kap. 1§ Följande text stryks med 

nytt tillägg:  

 

Valberedningen består av 

ordförande samt två till 

fyra övriga ledamöter 

valda av förbundsmötet. 

Antalet övriga ledamöter 

ska vara lika fördelat 

mellan könen. 

 

Valberedningen ska bestå 

av kvinnor och män, är 

gruppen fyra personer 

eller fler ska ettdera 

 

 

 

Valberedningen består av 

ordförande samt två till 

fyra övriga ledamöter 

valda av förbundsmötet. 

Valberedningen ska bestå 

av kvinnor och män, är 

gruppen fyra personer eller 

fler ska ettdera kön vara 

representerat med minst 40 

procent. 
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kön vara representerat 

med minst 40 procent. 

 

SCF Stadgar 5 kap.  2§ 

 

Följande text stryks: 

 

Förbundets 

verksamhetsrevisor ska 

årligen granska om 

förbundets verksamhet 

sköts på ett ändamålsenligt 

och ekonomiskt 

tillfredsställande sätt och 

om förbundets interna 

kontroll är tillräcklig. 

 

Verksamhetsrevisorn ska 

efter verkställd granskning, 

senast den 31 januari varje 

år, till styrelsen överlämna 

en granskningsrapport. 

 

Utöver ovanstående 

uppdrag ska 

verksamhetsrevisorn och 

dennes personliga 

suppleant bereda val av 

valberedning 

 

 

Förbundets 

verksamhetsrevisor ska 

årligen granska om 

förbundets verksamhet 

sköts på ett ändamålsenligt 

och ekonomiskt 

tillfredsställande sätt och 

om förbundets interna 

kontroll är tillräcklig. 

 

Verksamhetsrevisorn ska 

efter verkställd granskning, 

senast den 31 januari varje 

år, till styrelsen överlämna 

en granskningsrapport. 

 

SCFs stadgar 6 kap. 1§ 

 

 

Juridiska nämnden, som 

består av ordförande och 

två till fyra övriga 

ledamöter, prövar 

bestraffningsärenden enligt 

RF:s stadgar samt Idrottens 

 

Juridiska nämnden, som 

består av ordförande och 

två till fyra övriga 

ledamöter, prövar 

bestraffningsärenden enligt 

RF:s stadgar samt Idrottens 
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reglemente om otillåten 

vadhållning samt 

manipulation av idrottslig 

verksamhet. Juridiska 

nämnden är förbundets 

bestraffningsorgan och 

prövar samtliga ärenden i 

första instans. Juridiska 

nämndens beslut får 

överklagas hos RIN.  

 

Juridiska nämnden har rätt 

att ålägga enskild person 

böter om högst 50 000 kr.  

 

 

Tillägg: 

 

I enlighet med RF:s 

stadgar (14 kap. 6§) kan 

Juridiska nämnden fatta 

beslut om avstängning som 

även omfattar träning i 

anläggning som 

disponeras av den dömdes 

förening eller annan 

förening med medlemskap 

i eller anslutning till 

Förbundet.”  

 

reglemente om otillåten 

vadhållning samt 

manipulation av idrottslig 

verksamhet. Juridiska 

nämnden är förbundets 

bestraffningsorgan och 

prövar samtliga ärenden i 

första instans. Juridiska 

nämndens beslut får 

överklagas hos RIN.  

 

Juridiska nämnden har rätt 

att ålägga enskild person 

böter om högst 50 000 kr.  

 

 

 

 

I enlighet med RF:s 

stadgar (14 kap. 6§) kan  

Juridiska nämnden fatta 

beslut om avstängning som 

även omfattar träning i 

anläggning som disponeras 

av den dömdes förening 

eller annan förening med 

medlemskap i eller 

anslutning till Förbundet.  

SCF Stadgar 7 kap. 1§ Följande text stryks med 

nytt tillägg: 
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Förbundsstyrelsen består 

av ordförande och sex till 

åtta övriga ledamöter valda 

av förbundsmötet. Antalet 

övriga ledamöter ska vara 

lika fördelat mellan könen. 

 

 

Förbundsstyrelsen ska 

bestå av kvinnor och män 

där ettdera kön ska vara 

representerat med minst 40 

procent. 

 

Förbundsstyrelsen ska 

inom sig utse vice 

ordförande samt tillsätta 

sekreterare.  

 

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 RF:s stadgar, utsedd 

hedersledamot kan 

adjungeras till styrelsen, 

och har då yttrande- och 

Förbundsstyrelsen består 

av ordföranden och sex till 

åtta övriga ledamöter valda 

av förbundsmötet.  

Förbundsstyrelsen ska 

bestå av kvinnor och män 

där ettdera kön ska vara 

representerat med minst 40 

procent. 

 

 

 

 

 

 

Förbundsstyrelsen ska 

inom sig utse vice 

ordförande samt tillsätta 

sekreterare.  

 

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 RF:s stadgar, utsedd 

hedersledamot kan 

adjungeras till styrelsen, 

och har då yttrande- och 
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förslagsrätt men inte 

rösträtt. 

 

 

 

förslagsrätt men inte 

rösträtt. 

 

 

 


