Styrelseförslag

Ny regional organisation

Införande av en ny regional organisation från och
med den 1 januari 2022
• Förbundet ska bestå av nio SDF.
• Röstlängden ändras och ska innehålla en summering av nuvarande distrikt.
• Endast en region ska finnas, varför Götalands-, Svealands- och
Norrlandsregionen utgår som ideell förening och juridisk person.
Tävlingsverksamheten ska dock säkerställas så att den fortsätter.

• Samtliga SDF ska ha administrativa och operativa basuppgifter som ingår i
utbildning/tränare, samarbete, tävlingar, styrning och anläggningar.
• SFIF svarar för finansiering av totalt 3,7 nya tjänster fördelade på sex SDF
samt ett verksamhetsstöd till samtliga SDF, totalt ca 3 mkr per år. Garanteras
under en 3 årsperiod. Medlems- och sanktionsavgifter höjs.

Föreslagna SDF

Norra Norrland
Södra Norrland

MittSvenska
Mälardalen-Bergslagen

Gotland-Stockholm
ÖstSvenska

Göteborg
VästSvenska
Skåne

Vad gäller för Hallands Friidrottsförbund
• Förbundet går samman med Bohuslän-Dal och Västergötland i
VästSvenska Friidrottsförbundet
• Nära samarbete med Göteborgs Friidrottsförbund
• Förbundet fortsätter sina ordinarie verksamhet under 2021
• Måste ha ett extra årsmöte i ex vis november för att förändra stadgarna
- alt fortsätta i nuvarande juridisk person men med ett utökat distrikt
- alt avsluta föreningen som ett SDF

Det kvarvarande distriktets styrelse kvarstår till dess det nya distriktet
haft ett årsmöte med val av styrelse och valberedning

Vad måste göras inför starten 1 jan 2022
• De tre distrikten måste komma överens om
-

-

vilket distrikt som ska finnas kvar, vilken hemort distriktet ska ha
hur bör den nya styrelsen och valberedning vara konstituerad
hur ska man hantera de medel som finns inom resp SDF
påbörja ev anställningsprocess
tävlingsverksamheten under 2022, vilket måste vara klart under
2021, i aug/sep för inomhussäsongen och oktober för
utomhussäsongen
se över ev avtal som finns som hyror, sponsorer, stiftelser,
försäkringar, vilka ska föras över till det nya distriktet
se till att bankkonton, postgirokonton m m registreras på det nya
distriktet

Vad måste göras inför starten 1 jan 2022
- hur vill man hantera de gamla distriktens DM-resultat
- hur kan man fortsätta med tävlingar som är distriktsbundna
- föra dialog med RF/SISU om samarbeten avs
föreningsutveckling
- lista distriktets tävlingsfunktionärer

• Komma överens med Göteborgs Friidrottsförbund om samverkan
bl a avs utbildning (UC)
• Komma överens med SFIF och övriga distrikt inom Götaland om
fortsättning av de regionala 13-14 års tävlingarna

Styrelseförslag

SDF-stadgar, uppdatering
Förbundsstyrelsen (FS) föreslår:
Att ändra i stadgemallen för SDF (7, 17 §) ” genom kravställande på att SDF:s styrelser och valberedningar ska
bestå av både kvinnor och män.
Att ändra i stadgemallen för SDF (14 § punkt 12) gällande att båda könen ska vara representerade som ombud
från respektive SDF till SFIF:s förbundsårsmöte.
• Styrelser och valberedningar ska (nuvarande verka för jämställd sammansättning) bestå av män och kvinnor.
SDF ska verka för att ettdera könet ska vara representerat med minst 40 procent och att olika åldersgrupper
blir representerade.
• Båda könen ska (nuvarande bör) vara representerade som ombud från respektive SDF vid Förbundsårsmötet
• Stadgeändring RF stämma 2017 - SDF:s styrelser och valberedningar ska bestå̊ av kvinnor och män senast
1 juli 2021
• Del av SFIFs plan att uppnå idrottens jämställdhetsmål

