
 

 

Proposition 1.   
Ändring av Svenska Cheerleadingförbundets stadgar 
 
Bakgrund: 
Förbundsstyrelsen föreslår att förbundets räkenskapsår och verksamhetsår följer 
Riksidrottsförbundets (RF) då beslut om bidrag som tilldelas specialidrottsförbund (SF) tas 
under oktober månad och avser nästkommande 1-2 kalenderår. Det skulle därför underlätta i 
SCFs verksamhetsplanering samt budgetering att följa kalenderåret istället.  
Förbundsstyrelsen kommer under hösten även sitta ner med RFs jurister för en genomgång av 
SCFs stadgar i sin helhet och mer i detaljnivå se till att de uppfyller RFs krav på åligganden 
för SF. Ni kan därmed förvänta er nytt förslag på stadgeändring även till nästa årsmöte, då 
bland annat juridisk nämnd kommer skrivas in i stadgarna.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår följande ändring i SCFs stadgar:  
Grön markering = nuvarande text i stadgar 
Gul markering = föreslagen ändring av text 
 

  



 

 

Ändring av verksamhetsår, räkenskapsår och arbetsår 
Förbundsstyrelsen föreslår att verksamhetsår, räkenskapsår och arbetsår ändras från brutet till 
kalenderår. Förbundsstyrelsen föreslår att kommande räkenskapsår förkortas med 6 månader 
vilket innebär att kommande räkenskapsår löper under perioden 2019-07-01 till 2019-12-31.  
 
Nuvarande stadgar: 

1 kap. Svenska Cheerleadingförbundets bestämmelser 
§4 Verksamhetsår, räkenskapsår och arbetsår 
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 juli till 30 juni. 
Förbundsstyrelsens arbetsår löper parallellt med verksamhetsåret. 
 
Förslag till ändring: 

1 kap. Svenska Cheerleadingförbundets bestämmelser 
§4 Verksamhetsår, räkenskapsår och arbetsår 
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december.  
Förbundsstyrelsens arbetsår omfattar tiden mellan två på varandra följande årsmöten.  
 
 
 
Om årsmötet godkänner ovan ändring av stadgar påverkas även följande §; 
 
Nuvarande stadgar: 

4 kap. Årsmöte och extra årsmöte,  
§4 Tidpunkt och kallelse till årsmöte och extra årsmöte 
Årsmötet hålls årligen före utgången av september månad på dag/dagar och ort som bestäms 
av förbundsstyrelsen. Kallelse till mötet utfärdas av förbundsstyrelsen genom kungörelse i 
förbundets officiella informationskanal senast två månader före mötet.  
Senast tre veckor innan årsmöte skall följande delges medlemsföreningarna: 

Förslag på dagordning/ föredragningslista. 
Budget för det kommande verksamhetsåret. 
Verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret. 
Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret. 
Förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret. 
Inkomna propositioner och motioner åtföljda av förbundsstyrelsens yttrande. 
Valberedningens förslag. 

Förbundsstyrelsen kan sammankalla till extra årsmöte om så behövs. Förbundsstyrelsen är 
vidare skyldig att kalla till extra årsmöte om revisorerna, med skriftligt angivna skäl, så kräver 



 

 

det eller när det begärs av medlemsföreningar som tillsammans vid årsmöte representerar 
minst en tiondel av antalet röster enligt upprättad röstlängd. 
Underlåter förbundsstyrelsen att inom 14 dagar från begäran kalla till extra möte, får den/de 
som krävt mötet kalla till detta. 
Kallelse och föredragningslista/dagordning till mötet utfärdas av förbundsstyrelsen genom 
kungörelse i förbundets officiella informationskanal senast två veckor före mötet. Vid extra 
årsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras. 
 
Förslag till ändring: 

4 kap. Årsmöte och extra årsmöte 
§4 Tidpunkt och kallelse till årsmöte och extra årsmöte 
Årsmötet hålls årligen före utgången av mars månad på dag/dagar och ort som bestäms av 
förbundsstyrelsen. Kallelse till mötet utfärdas av förbundsstyrelsen genom kungörelse i 
förbundets officiella informationskanal senast två månader före mötet.  
Senast tre veckor innan årsmöte skall följande delges medlemsföreningarna: 

Förslag på dagordning/ föredragningslista. 
Budget för det kommande verksamhetsåret. 
Verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret. 
Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret. 
Förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret. 
Inkomna propositioner och motioner åtföljda av förbundsstyrelsens yttrande. 
Valberedningens förslag. 

Förbundsstyrelsen kan sammankalla till extra årsmöte om så behövs. Förbundsstyrelsen är 
vidare skyldig att kalla till extra årsmöte om revisorerna, med skriftligt angivna skäl, så kräver 
det eller när det begärs av medlemsföreningar som tillsammans vid årsmöte representerar 
minst en tiondel av antalet röster enligt upprättad röstlängd. 
Underlåter förbundsstyrelsen att inom 14 dagar från begäran kalla till extra möte, får den/de 
som krävt mötet kalla till detta. 
Kallelse och föredragningslista/dagordning till mötet utfärdas av förbundsstyrelsen genom 
kungörelse i förbundets officiella informationskanal senast två veckor före mötet. Vid extra 
årsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras. 

 


