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PROPOSITION  
Stadgeändring: Tvååriga mandatperioder  
 

 
Förbundsstyrelsen föreslår att stämman beslutar  

• att anta styrelsens förslag på ändringar i SB&K:s stadgar 3 kap. 5§, 5.1 p 
16 och 3 kap. 5§, 5.1 p 22. 

 
 
Bakgrund 
SB&K:s styrelse har under en tid diskuterat en omläggning av mandatperioderna för 
styrelsens ledamöter. Innan pandemin 2020 genomfördes ett arbete och en plan 
lades fram för att digitalisera SB&K:s årsmöte och det var i samband med det arbetet 
som idén uppkom. I och med pandemin vältes allt på ända och den plan som var 
tänkt att genomföras under ett par års tid fick realiseras direkt. Samtidigt finns några 
andra faktorer som gör att tvååriga mandatperioder kan vara en fördel. 
 
Riksidrottsförbundet (RF) har sedan 2019 fördelat de medel som kommer 
specialidrottsförbunden till del i tvåårscykler. Det medför att verksamhetsplaner som 
RF begär in ska beskriva tänkt verksamhet för de kommande två åren. Det är då 
rimligt att SB&K jobbar på samma sätt med tvååriga verksamhetsplaner. Med 
verksamhetsplaner som spänner över två år är det också rimligt att styrelsens 
ledamöter sitter två år. Det ger även ett större lugn och mer långsiktighet i arbetet. 
 
En enkät skickades till medlemsföreningar för att undersöka inställningen till tvååriga 
mandatperioder. Sammantaget var majoriteten föreningar för förslaget. Medskick 
som inkom var att ordförande bör väljas varje år och valen av ledamöter bör saxas så 
att hälften väljs vid var årsmöte. 
 
Detta gör att SB&K:s styrelse föreslår årsmötet att besluta om en förändring i 
stadgarna som innebär att ledamöter väljs på två år men hälften vid var årsmöte 
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samt att verksamhetsplan görs i tvåårscykler med eventuell revidering varje år. Val av 
ordförande görs fortsatt varje år. 
 

Nuvarande lydelse Förbundsstyrelsens förslag 
     

3 kap  Förbundsstämma 3 kap  Förbundsstämma 
     

5 § Ärenden 5 § Ärenden 

5.1 Vid ordinarie förbundsstämma ska 
följande ärenden behandlas: 

5.1 Vid ordinarie förbundsstämma ska 
följande ärenden behandlas: 

 …   … 
 15. Inval och uteslutning av UF,   15. Inval och uteslutning av UF, 

 

 
16. Fastställande av verksamhetsplan 
för innevarande verksamhetsår, 

  

16. Fastställande av verksamhetsplan. 
Jämna år fastställs verksamhetsplan 
för innevarande samt ytterligare ett 
verksamhetsår. Ojämna år fastställs 
eventuellt reviderad verksamhetsplan 
för innevarande år, 

 
17. Fastställande av årsavgift till 
Förbundet och UF för nästkommande 
verksamhetsår, 

  
17. Fastställande av årsavgift till 
Förbundet och UF för nästkommande 
verksamhetsår, 

 18. Fastställande av eventuella extra 
avgifter för innevarande verksamhetsår, 

  
18. Fastställande av eventuella extra 
avgifter för innevarande 
verksamhetsår, 

 19. Fastställande av eventuella 
styrelsearvoden,   

19. Fastställande av eventuella 
styrelsearvoden, 

 20. Fastställande av budget för 
innevarande verksamhetsår,   

20. Fastställande av budget för 
innevarande verksamhetsår, 

 21. Val av ordförande i Förbundet, för en 
tid av 1 år,   

21. Val av ordförande i Förbundet, för 
en tid av 1 år, 

 22. Val av sex ledamöter i FS för en tid 
av 1 år,   

22. Val av tre ledamöter i FS för en tid 
av 2 år, 

 

23. Val av två suppleanter (ersättare) i 
styrelsen,   

23. Val av två suppleanter (ersättare) i 
styrelsen, 

 …   … 

 


