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1 kap Grundläggande bestämmelser för studieförbundet SISU
Idrottsutbildarna
1 § SISU:s ändamål, verksamhetsidé, vision och värdegrund Ändamål (2015)
Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna, förkortat SISU, med hemort i Stockholm, är idrottens studieoch utbildningsorganisation och ska verka för och bidra till idrottens utveckling genom folkbildning och
utbildning.

Verksamhetsidé
SISU Idrottsutbildarna ska vara en för idrotten eftertraktad resurs som stimulerar människors lärande,
stärker engagemanget och utvecklar verksamheten. Utbudet ska präglas av mångsidighet, flexibla
metoder, hög pedagogisk kvalité och konkurrenskraftiga priser för idrottsrörelsen.

Vision
Vi är där när idrotten lär.

Värdegrund
SISU Idrottsutbildarnas värdegrund finns i verksamhetsinriktningen 2014-2015.

2 § Organisatorisk uppbyggnad
SISU består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer (MO), som i särskild
ordning erhållit medlemskap i SISU.
SISU har för sin regionala och lokala verksamhet distriktsförbund (SISU-distrikt).

3 § Beslutande organ
SISU:s beslutande organ är SISU-stämman, extra SISU-stämma och förbundsstyrelsen (FS).

4 § Verksamhets- och räkenskapsår
SISU:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31
december.

5 § Beslutförhet i stadgefrågor och upplösning
För stadgeändring fordras beslut av SISU-stämma med minst 2/3 av antalet avgivna röster. För SISU:s
upplösning fordras beslut härom med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra följande
SISU-stämmor, hållna med minst ett års mellanrum.

6 § Kommentarer till SISU:s stadgar
FS får utfärda anvisningar och kommentarer till vägledning vid tillämpningen av stadgarna.

7 § Beslut och omröstning
Om inte annat följer av dessa stadgar avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.
För beslut i sakfrågor krävs absolut majoritet, varmed menas mer än hälften av antalet avgivna röster.
Vid val fattas beslut med relativ majoritet, varmed menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster
är vald (valda).
Omröstning ska ske öppet. Val ska dock ske slutet om röstberättigat ombud så begär.
Vid omröstning, som inte avser val, ska vid lika röstetal gälla det förslag som biträds av ordföranden om
denne är röstberättigad. Är han inte röstberättigad, avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal
lotten avgöra.

8 § Firmateckning
SISU:s firma tecknas av FS eller, om FS så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en
eller flera särskilt utsedda personer.

9 § Jämställdhet
Varje organisationsled inom SISU ska verka för att styrelsen, valberedningen och andra organ får sådan
sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås och att ungdomar ingår.
Jämställdhet ska också eftersträvas i delegationer för sådan organisation där fler än en person ska ingå.
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10 § Adjungering
Styrelser i organisationsled inom SISU Idrottsutbildarna får utse person till adjungerad ledamot i
styrelsen. Adjungerad ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

11 § Utseende av hedersordförande och hedersledamot
SISU-stämma samt stämma med organisationer inom SISU Idrottsutbildarna får på förslag av styrelsen
utse enskild ledamot till hedersordförande eller hedersledamot i vederbörande organisations styrelse.
Sådan ledamot får utses till adjungerad ledamot i styrelsen enligt 10 § ovan.

2 kap SISU-stämma
1 § Tidpunkt och kallelse
SISU-stämman ska hållas vartannat år före juni månads utgång på tid och ort som FS bestämmer.
Kallelse till SISU-stämman utfärdas av FS dels genom kungörelse i SISU:s officiella kungörelseorgan
senast tre månader före stämman, dels genom utsändande av föredragningslista jämte verksamhets- och
förvaltningsberättelser till SF/MO samt av SISU-stämman utsedd revisor eller utsett revisionsbolag
senast fyra veckor före stämman.

2 § Förslag att behandlas av SISU-stämma
Förslag till ärenden (motioner) att behandlas vid SISU-stämman avges skriftligen till FS senast den 1
januari det år stämman hålls.
Rätt att inge förslag tillkommer SF/MO och dess medlemsföreningar.
Berört SF/MO ska yttra sig över förslag från sina medlemsföreningar. Förslag föreläggs SISU-stämma
med FS utlåtande.

3 § Sammansättning och beslutförhet
SISU-stämma består av ombud utsedda av SF/MO.
Stämman är beslutför med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i stämmans
beslut.

4 § Fördelning av röster samt utseende av ombud (2015)
SF:s röstetal fördelas i enlighet med av FS upprättad röstlängd, som grundas på upprättad röstlängd för
RF-stämman. MO erhåller samma röstetal som SF av motsvarande storlek (föreningsantal). Röstlängden
gäller till dess FS upprättar ny röstlängd.
SF/MO får utse det antal ombud som motsvarar antalet fastställda röster. Ersättare för ombud får utses.
Ombud får representera endast en organisation och endast ha en röst. Ombud får inte vara ledamot av
FS eller arbetstagare hos SISU, SISU-distrikt, RF eller DF.
Varje SISU-distrikt har rätt att utse en representant med personlig ersättare att närvara vis SISUstämman. Sådan representant saknar rösträtt.
Anmälan av ombud och ersättare ska göras till SISU senast sex veckor före stämman såvida inte FS
godkänner annat.

5 § Ärenden vid SISU-stämma (2015)
SISU-stämmas förhandlingar öppnas av förbundsordföranden eller vid förhinder för denne av vice
ordförande i FS.
Vid ordinarie SISU-stämma ska följande ärenden förekomma:
1. fastställande av röstlängd för stämman samt fråga om mötets behöriga utlysande;
2. val av stämmofunktionärer:
a) ordförande,
b) sekreterare,
c) två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll, och
d) erforderligt antal rösträknare;
3. fastställande av arbetsordning för stämman;
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4. fastställande av föredragningslista;
5. behandling av FS verksamhetsberättelser och årsredovisningar för de två senaste verksamhetsåren;
6. behandling av revisorns berättelser och lekmannarevisorernas granskningsrapporter för samma tid;
7. fråga om ansvarsfrihet för FS förvaltning;
8. behandling av SISU:s verksamhetsinriktning och de ekonomiska förutsättningarna för densamma
(ekonomisk plan), valberedningens förslag om arvode för FS valda ledamöter, förslag som i övrigt
hänskjutits till mötet av FS, eller som ingivits i den ordning som sägs i 2 §;
9. val på två år av förbundsordförande tillika FS:s ordförande;
10. val på fyra år av fem ledamöter i FS,
11. val på två år av två lekmannarevisorer, varav en man och en kvinna, jämte personliga ersättare, med
uppgift att granska verksamheten enligt 4 kap 2 §;
12. beslut om att på två år utse en revisor eller ett revisionsbolag, med uppgift att granska räkenskaper
och förvaltning enligt 4 kap 1 §.

6 § Valbarhet
Valbar enligt 5 § 9-11 är i Sverige permanent bosatt person som är medlem i en till SF/MO ansluten
förening.
Ansvarig revisor enligt 5 § punkt 12 ska vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor med
revisorsexamen.
Ledamot av FS, RS, SF-styrelse, SF:s IdrottsAB-styrelse, SISU-distriktsstyrelse och SDF-styrelse är
inte möjlig att vara ansvarig revisor inom det av stämman utsedda revisionsbolaget.
Arbetstagare hos SISU, SISU-distrikt, RF och DF samt hos SF eller SF:s IdrottsAB får inte väljas till
ledamot av FS, SISU:s valberedning eller till revisor eller ersättare för sådan.

7 § Extra SISU-stämma
FS kan kalla till extra SISU-stämma.
FS är skyldig att kalla till extra stämma när en revisor eller minst tio SF/MO och/eller SISU-distrikt,
som tillsammans representerar minst en tiondel av totala antalet röster enligt upprättad röstlängd, begär
det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När FS mottagit en begäran om extra stämma ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom
två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra stämma ska
tillställas SF/MO och SISU-distrikt senast två veckor före stämman.
Underlåter FS att utlysa eller kalla till extra stämma får de som gjort framställningen vidta åtgärder
enligt föregående stycke.
Vid extra riksstämma får endast på föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.

8 § Yttrande- och förslagsrätt (2015)
Yttrande- och förslagsrätt tillkommer, förutom ombuden, FS ledamöter och SISU:s högsta tjänsteman
samt motionär i vad avser egen motion.
Valberedningens ledamöter samt revisorer har rätt att yttra sig i ärenden de berett.
SISU-distriktens representant har yttranderätt. Med SISU-stämmans samtycke har även annan
yttranderätt.

9 § Ikraftträdande av beslut
Beslut fattade av SISU- stämma gäller från stämmans avslutande om inte annat beslutas av stämman.

3 kap Valberedningen
1 § Val av valberedning (2015)
Valberedningen, som är gemensam för RF och Studieförbundet SISU idrottsutbildarna, väljs av RFstämman.
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Medlemsorganisationer i SISU, som inte är medlemmar i RF, har enligt 4 kap. 10 § RF:s stadgar rösträtt
på RF-stämman vid val av valberedning.

2 § Åligganden
Valberedningen ska senast den 1 juli året före SISU-stämman hålls tillfråga dem, vilkas mandattid utgår
vid stämmans slut, om de vill kandidera för den kommande mandatperioden.
Senast den 1 oktober ska valberedningen därefter meddela samtliga SF/MO vilka av de tillfrågade som
avböjt kandidatur.
Senast fyra veckor före SISU-stämman ska valberedningen skriftligen delge samtliga SF/MO och SISUdistrikt sitt förslag beträffande val enligt 2 Kap 6 § 9-11 punkterna samt meddela namnen på de
personer som i övrigt har föreslagits inför valberedningen. Valberedningen ska samtidigt redovisa sitt
förslag om arvode för FS valda ledamöter.
Valberedningen ska fortlöpande följa arbetet inom de organ (FS och revisor) som den har att föreslå
kandidater till. Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han i denna egenskap fått
kännedom om.
Valberedningens beslut ska protokollföras och efter SISU-stämman ska protokollen överlämnas till FS.

3 § Förslagsrätt till valberedningen samt nominering vid SISU-stämma
SF/MO får senast den 1 januari stämmoåret skriftligen till valberedningen avge förslag på personer för
valen enligt 2 Kap 5 § 9-11 punkterna.
Innan kandidatnomineringen vid SISU-stämman påbörjas, ska valberedningen meddela sina förslag.
Ombud har rätt att fritt nominera personer utöver dem som valberedningen föreslagit. Den som föreslår
kandidat, som inte är närvarande vid stämman, ska ha försäkrat sig om att personen är villig att åta sig
uppdraget.

4 kap Revision
1 § Revision (2015)
SISU:s räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas, i enlighet med lag och god revisionssed, av
enligt 2 kap. 5 § 12 utsedd revisor eller utsett revisionsbolag.
SISU:s räkenskaper och övriga handlingar överlämnas till revisorn den 1 mars.
Ansvarig revisor ska, efter verkställd revision, senast den 15 mars varje år, till FS överlämna sin
revisionsberättelse.

2 § SISU:s lekmannarevisorer (2015)
SISU:s lekmannarevisorer ska årligen granska om SISU:s verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och
ekonomiskt tillfredsställande sätt, och om SISU:s interna kontroll är tillräcklig.
Lekmannarevisorerna ska efter verkställd granskning, senast den 15 mars varje år till FS överlämna en
granskningsrapport.

5 kap Förbundsstyrelsen
1 § Sammansättning (2015)
FS är SISU:s beslutande organ då SISU-stämma inte är samlad.
FS består av ordförande och tio övriga ledamöter valda av SISU-stämman. Antalet övriga ledamöter ska
vara lika fördelat mellan könen.
FS utser inom sig vice ordförande och kan utse en andre vice ordförande samt tillsätter de övriga
funktionärer som behövs.

2 § Kallelse, beslutförhet och omröstning
FS sammanträder på kallelse av ordföranden eller när styrelsen har beslutat härom eller efter
framställning av minst sju ledamöter.
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FS är beslutför när samtliga ledamöter kallats senast 8 dagar före sammanträdet och då minst sju
ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst sju ledamöter är ense om beslutet. Röstning får
inte ske genom fullmakt.
Om ordförande anser det vara nödvändigt, får brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning
eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut ska anmälas vid det närmast därefter följande
sammanträdet.

3 § Förbundsstyrelsens åligganden
FS ska:
1. verka för att den av SISU-stämman antagna verksamhetsidén och riktlinjer följs;
2. verkställa SISU-stämmans beslut;
3. handha och ansvara för SISU:s medel;
4. bevaka anslagsmöjligheter och söka finna andra möjligheter att finansiera verksamheten;
5. planera, leda, och samordna verksamheten;
6. utarbeta anvisningar och riktlinjer för verksamheten;
7. upprätta verksamhetsplan och budget både för den statsbidragsberättigade och den övriga
verksamheten;
8. lägga fast förhållningssätt och riktlinjer för statsbidragsberättigad studie-, bildnings- och
utbildningsverksamhet i SISU;
9. upprätta verksamhetsberättelse och årsredovisning för varje verksamhets- och räkenskapsår;
10. senast den 1 mars varje år ställa årsredovisningen och övriga för revision erforderliga handlingar
avseende föregående räkenskapsår till förfogande för granskning till de enligt 2 kap 5 § 11 och 12
valda lekmannarevisorn respektive utsedda revisorn eller revisionsbolaget;
11. till SISU-stämman överlämna sina verksamhetsberättelser och årsredovisningar och revisorns
berättelser för de två senaste verksamhetsåren;
12. bestämma tid och plats för SISU-stämma enligt 2 kap 1 § samt ombesörja kallelse till stämman;
13. bereda de ärenden som ska föreläggas SISU-stämman;
15. det år SISU-stämma ej hålls, i samverkan med RF, kalla till och anordna Riksidrottsforum,
16. granska och följa upp SISU-distriktens inkl lokala enheters planering, verksamhet, utveckling och
förvaltning samt vidta erforderliga åtgärder för att tillse att samhällsbidragen till SISU används på
avsett sätt;
17. bestämma kansliorganisationen och tillsätta SISU:s högsta chefstjänsteman;
18. godkänna beslutade ändringar av SISU-distrikts stadgar; samt
19. i övrigt fullgöra de skyldigheter som ankommer på FS enligt dessa stadgar.

4 § Delegering
FS får delegera sin beslutanderätt till särskilda organ, till FS-ledamot, eller till annan enskild person.
Beslut som fattats med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska regelbundet rapporteras till
FS.

6 kap SISU:s distriktsförbund
1 § Distriktsindelning, uppdrag och sammansättning
För SISU:s regionala och lokala verksamhet ska finnas distriktsförbund (SISU-distrikt).
SISU-distrikt ska enligt dessa stadgar och SISU-distriktets stadgar arbeta i enlighet med SISU:s
ändamål/verksamhetsidé enligt 1 kap 1 § samt enligt SISU-stämmans och FS beslut.
SISU-stämman fastställer SISU-distriktets geografiska verksamhetsområde och namn.
SISU-distrikt består av de SF/MO:s föreningar som har sin hemort inom SISU-distriktets geografiska
område enligt 2 §.

2 § Distriktsförbundens namn och verksamhetsområde (2015)
Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Blekinge omfattar Blekinge län.
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Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Dalarna omfattar Dalarnas län.
Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Gotland omfattar Gotlands län.
Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Gävleborg omfattar Gävleborgs län.
Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland omfattar Hallands län.
Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Jämtland/Härjedalen omfattar Jämtlands län.
Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Norrbotten omfattar Norrbottens län.
Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Skåne omfattar Skånes län.
Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Småland omfattar Jönköpings län, Kronobergs län och Kalmar
län.
Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Stockholm omfattar Stockholms län utom kommunerna
Södertälje, Nykvarn, Norrtälje och Sigtuna.
Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Södermanland omfattar Södermanlands län och Södertälje och
Nykvarns kommuner i Stockholms län.
Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Uppland omfattar Uppsala län och kommunerna Norrtälje och
Sigtuna i Stockholms län.
Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Värmland omfattar Värmlands län och kommunerna Degerfors
och Karlskoga i Örebro län.
Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västra Götaland omfattar Västra Götalands län. (ändr 2016)
Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västerbotten omfattar Västerbottens län.
Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västernorrland omfattar Västernorrlands län.
Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västmanland omfattar Västmanlands län.
Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Örebro Län omfattar Örebro län utom kommunerna Degerfors
och Karlskoga.
Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Östergötland omfattar Östergötlands län.

3 § Distriktsförbundens stadgar
Distriktets stadgar ska följa de av SISU-stämman fastslagna normalstadgarna för SISU:s distrikt.
FS ska godkänna de av distriktsstämman antagna stadgarna, med rätt för FS att påkalla ändring av
stadgarna om de strider mot normalstadgarna eller på annat sätt anses vara olämpliga.

4 § Sammansättning av distriktsstämma
Distriktsstämma består av ombud för föreningar inom distriktets gränser. Ombuden utses antingen
genom beslut på respektive SF/MO:s distriktsorgans stämma eller, där sådant distriktsorgan saknas eller
omfattar ett större geografiskt område än SISU-distriktet, direkt av respektive SF/MO:s
medlemsföreningar inom distriktet.
Ombudsplatserna fördelas i enlighet med av FS upprättad röstlängd, vilken för SF tillhörande RF
grundas på upprättad röstlängd för DF-stämma. MO:s distriktsorgan erhåller samma röstetal som
distriktsorgan av motsvarande storlek enligt ovan. Upprättad röstlängd gäller oförändrad till dess ny
röstlängd upprättats av FS.
Ombud får representera endast en organisation och ha endast en röst. Ombud får inte vara ledamot av
distriktsstyrelsen.

5 § Lokala enheter
SISU-distrikt får inom sitt geografiska område inrätta en eller flera lokala enheter. Beslut om inrättande
av lokala enheter ska anmälas till FS.
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7 kap Medlemskap i SISU Idrottsutbildarna
1 § Medlemskap i SISU Idrottsutbildarna
SF som är medlem i RF kan beviljas medlemskap genom beslut av FS.
SISU-stämma kan bevilja annan riksorganisation än SF medlemskap. Ansökan från sådant förbund ska
skriftligen göras hos FS senast den 1 januari det år SISU-stämman hålls.

2 § Villkor för medlemskap
Annan riksorganisation (MO) än RF:s medlemsförbund kan erhålla medlemskap i SISU om följande
villkor är uppfyllda:
1. Förbundet bedriver/administrerar idrottslig verksamhet.
2. Förbundet är en ideell förening.
3. Förbundets verksamhet står i samklang med SISU:s ändamål och verksamhetsidé enligt 1 kap 1 §.
Genom medlemskapet i SISU förbinder sig SF/MO att följa dessa stadgar samt med stöd av dessa
fattade beslut av SISU-stämma och FS.

3 § Uteslutning
SF/MO som inte uppfyller villkoren för medlemskap eller som inte efterlever dessa stadgar kan, efter
prövning av FS, uteslutas genom beslut av SISU-stämman.
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Bilaga: Normalstadgar för SISU-distrikt
(”SISU Halland” används som exempeldistrikt i dessa normalstadgar.)

1 kap Grundläggande bestämmelser för SISU Idrottsutbildarnas distriktsförbund (SISU-distrikt)
1 § Ändamål/uppgift
Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna ”Halland” (”SISU Halland”) har till uppgift att, enligt dessa
stadgar och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas (SISU Riks) stadgar, planera, leda, samordna och
utveckla studie-, bildnings- och utbildningsverksamheten inom distriktet i enlighet med av SISU Riks
förbundsstyrelse (FS) givna anvisningar och riktlinjer.

2 § Sammansättning
”SISU Halland” omfattar de föreningar som är medlemmar i till SISU anslutna specialidrottsförbund
(SF) eller övriga medlemsorganisationer (MO), och som har sin hemort inom SISU-distriktets
geografiska verksamhetsområde.

3 § Verksamhetsområde
”SISU Hallands” verksamhet utövas inom det geografiska verksamhetsområde som enligt 6 kap. 2 §
SISU Riks stadgar omfattar ................................................................................
(I stadgarna ska distriktets geografiska gränser anges).

4 § Stadgar
Ändring av eller tillägg till dessa stadgar beslutas av distriktsstämma och ska godkännas av FS. För
beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3 av antalet avgivna röster.

5 § Beslutande organ
”SISU Hallands” beslutande organ är distriktsstämman, extra distriktsstämma och distriktsstyrelsen
(styrelsen).
Styrelsen får tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter inom styrelsens
arbetsområde.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår
Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december samma år.

7 § Firmateckning
SISU-distriktets firma tecknas av styrelsen eller, om den så beslutar, av två styrelseledamöter
gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

8 § Jämställdhet
”SISU Halland” ska verka för att distriktets organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan
kvinnor och män nås och att ungdomar ingår.
Jämställdhet ska också eftersträvas i delegationer för sådan organisation där fler än en person ska ingå.

9 § Adjungering
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot i styrelsen. Adjungerad ledamot har yttrande- och
förslagsrätt men inte rösträtt.

10 § Utseende av hedersordförande och hedersledamot
”SISU Hallands” stämma får på förslag av styrelsen utse enskild ledamot till hedersordförande eller
hedersledamot i styrelsen. Sådan ledamot får adjungeras till styrelseledamot enligt 9 § ovan.

2 kap Distriktsstämma
1 § Tidpunkt och kallelse
Distriktsstämman, som är ”SISU Hallands” högsta beslutande organ, hålls årligen före utgången av april
på dag, som styrelsen bestämmer. Stämma får inte äga rum när SISU Riksstämma pågår.
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Stämman utlyses genom kungörelse i SISU Riks officiella kungörelseorgan senast i decembernumret
året före stämman.
Kallelse jämte förslag till föredragningslista, verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas
berättelser, verksamhetsplan med ekonomiska förutsättningar samt styrelsens förslag och inkomna
motioner med styrelsens utlåtande ska av styrelsen senast tre veckor före stämman tillställas ombud och
SF/MO:s distriktsorganisationer, samt ska finnas tillgängliga för föreningarna inom distriktet senast tre
veckor före stämman.
(SISU-distrikt som så önskar kan hålla distriktsstämma vart annat år, vilket innebär att stadgarna då
behöver justeras på ett flertal punkter)

2 § Förslag att behandlas vid stämman
Förslag till ärenden att behandlas vid stämman ska vara styrelsen skriftligen tillhanda senast den 15
januari stämmoåret.
Rätt att inge förslag tillkommer förening inom ”SISU Hallands” gränser samt SF/MO:s distriktsorganisationer inom distriktet.

3 § Sammansättning och beslutförhet
Stämma består av ombud för föreningar inom distriktets gränser. Ombuden utses antingen genom beslut
på respektive SF/MO:s distriktsorgans stämma eller, där sådant distriktsorgan saknas eller omfattar ett
större geografiskt område än ”SISU Hallands”, direkt av respektive SF/MO:s medlemsföreningar inom
distriktet.
Ombud får representera endast en specialidrott/motsvarande och får inte ha mer än en röst.
Ombud får inte vara ledamot av styrelsen eller arbetstagare hos ”SISU Halland” eller annat SISUdistrikt, SISU Riks, Sveriges Riksidrottsförbund (RF), eller distriktsidrottsförbund (DF).
Distriktsstämma är beslutför med det antal ombud som, efter kallelse i vederbörlig ordning, deltar i
stämmans beslut.

4 § Rösträtt
Rösträtten vid distriktsstämma bestäms genom röstlängd som har upprättats av FS årligen senast den 1
mars. Röstlängden gäller till dess ny röstlängd har upprättats av FS.
5 § Ärenden vid distriktsstämman
Vid ordinarie distriktsstämma ska följande ärenden förekomma
1. fastställande av röstlängd för stämman samt fråga om stämmans behöriga utlysande;
2. val av stämmofunktionärer
a) ordförande,
b) sekreterare,
c) två protokolljusterare, att jämte ordföranden justera stämmans protokoll, och
d). erforderligt antal rösträknare;
3. fastställande av föredragningslista;
4. behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för verksamhetsåret;
5. behandling av revisorernas berättelse för samma tid;
6. fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning;
7. behandling av styrelsens förslag till verksamhetsinriktning och de ekonomiska förutsättningarna för
densamma;
8. behandling av förslag (motioner) som givits in i den ordning som anges i 2 kap 2 § samt av
styrelsens förslag;
9. val av distriktsordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av……………;
10. val av ...(antal)... övriga styrelseledamöter för en tid av…………….;
11. val av en revisor jämte personlig ersättare för en tid av……….., alternativt beslut om att för en tid
av ……... år utse ett revisionsbolag, med uppgift att granska räkenskaper och förvaltning;
12. val på ……… år av ordförande i valberedningen;
13. val på ………år av .... ledamöter i valberedningen; samt
14. beslut om utseende av ombud och ersättare till SISU-stämman.
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Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för ”SISU Halland” eller dess föreningar och SF/MO:s
distriktsorgan får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till stämman.

6 § Valbarhet
Valbar enligt 5 § 9 -10 och 12-13 §§ är i Sverige permanent bosatt person som är medlem i en inom
distriktet befintlig förening tillhörande SF/MO, och som inte är arbetstagare hos SISU Riks och SISUdistrikt, eller RF och DF.
Ledamot av styrelsen samt arbetstagare hos SISU Riks eller SISU-distrikt är inte valbara enligt 5 § 11
som revisor eller ersättare för revisor.
Revisor och dennes ersättare ska vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor med revisorsexamen.
Alternativt Revisionsbolagets ansvariga revisor ska vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor med
revisorsexamen.

7 § Extra distriktsstämma
Styrelsen kan kalla till extra stämma.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra stämma när det begärs av en revisor eller av minst fem SF/MOdistrikt som tillsammans representerar minst en tiondel av totala antalet röster enligt gällande röstlängd.
Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra stämma ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas
inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra stämma
ska tillställas SF/MO:s distriktsorgan senast sju dagar före stämman.
Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra stämma får de som gjort framställningen vidta
åtgärder enligt föregående stycke.
Vid extra stämma får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.

8 § Yttrande- och förslagsrätt m.m.
Yttrande- och förslagsrätt tillkommer - förutom ombuden - styrelsens ledamöter, revisorerna, ledamöter
i valberedningen i de ärenden valberedningen berett, samt motionär i vad avser egen motion.
Yttranderätt tillkommer ”SISU Hallands” chefstjänsteman, SISU Riks, RF:s och DF:s representanter,
samt med stämmans samtycke annan närvarande.
Vid stämman får representanter för föreningar inom ”SISU Halland” närvara.

9 § Beslut och omröstning
Om inte annat följer av dessa stadgar avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.
För beslut i sakfrågor krävs absolut majoritet, varmed menas mer än hälften av antalet avgivna röster.
Vid val fattas beslut med relativ majoritet, varmed menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster
är vald (valda).
Omröstning ska ske öppet. Val ska dock ske slutet om röstberättigat ombud så begär
Vid omröstning, som inte avser val, ska vid lika röstetal gälla det förslag som biträds av ordföranden om
denne är röstberättigad. Är han inte röstberättigad, avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal
lotten avgöra.

10 § Ikraftträdande
Beslut fattade av stämma gäller från stämmans avslutande om inte annat beslutas av stämman.

3 kap Valberedningen
1 § Sammansättning m.m.
Valberedningen består av ordförande samt ....(jämnt antal)... övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter
ska vara lika fördelat mellan könen. Olika åldersgrupper ska finnas representerade.
Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

2 § Åligganden
Valberedningen ska senast den ……….. året före stämman tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid
stämmans slut, om de vill kandidera för nästkommande mandatperiod.
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Senast den ……. året före stämman ska valberedningen meddela SF/MO:s distriktsorgan vilka av de till
frågade som avböjt kandidatur.
Senast tre veckor före stämman ska valberedningen skriftligen delge distriktsorganen inom distriktet sitt
förslag beträffande varje val enligt 2 kap. 5 § 9 - 11 punkterna samt meddela namnen på de kandidater i
övrigt som föreslagits till valberedningen.
Valberedningen ska fortlöpande följa arbetet inom de organ som den har att föreslå kandidater till. Den
som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han i denna egenskap fått kännedom om.
Valberedningens beslut ska protokollföras och efter stämman ska protokollen överlämnas till styrelsen.

3 § Förslagsrätt till valberedningen samt nominering vid distriktsstämman
Förening samt SF/MO-distrikt får senast den …….. stämmoåret till valberedningen avge förslag på
personer för valen enligt 2 kap. 5 § 9-11 punkterna.
Innan kandidatnomineringen vid stämman påbörjas, ska valberedningen meddela sina förslag. Ombud
har rätt att fritt nominera personer utöver dem som valberedningen föreslagit. Den som föreslår
kandidat, som inte är närvarande vid stämman, ska ha försäkrat sig om att personen är villig att åta sig
uppdraget.

4 kap Revisorer
1 § Revision
”SISU Hallands” räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas, i enlighet med lag och god
revisionssed, av den enligt 2 kap 5 § 11 utsedda revisorn.
Alternativt: ”SISU Hallands” räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas, i enlighet med lag och
god revisionssed, av enligt 2 kap 5 § 11 utsett revisionsbolag.
”SISU Hallands” räkenskaper och övriga handlingar ska överlämnas till revisorn senast fyra veckor före
stämman.
Ansvarig revisor ska, efter verkställd revision, senast fyra veckor före stämman till styrelsen överlämna
sin revisionsberättelse.

5 kap Distriktsstyrelsen
1 § Sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt …….. övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter ska vara lika
fördelat mellan könen.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och tillsätter de övriga funktionärer som behövs.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot i styrelsen. Adjungerad ledamot har yttrande- och
förslagsrätt men inte rösträtt, samt får utses till befattning inom styrelsen.

2 § Åligganden
Styrelsen är ”SISU Hallands” beslutande organ när stämma inte är samlad.
Styrelsen ska
1. utifrån överordnade beslut planera, leda, samordna och utveckla ”SISU Hallands” verksamhet
inom distriktet,
2. handha och ansvara för ”SISU Hallands” medel,
3. till FS insända verksamhetsplan och budget för den totala verksamheten inom distriktet,
4. inom ramen för av FS utfärdade anvisningar ansvara för ”SISU Hallands” totala verksamhet och
ekonomi,
5. bevaka anslagsmöjligheter,
6. kontrollera att gällande anslagsbestämmelser följs,
7. enligt 6 kap 5 § SISU Riks stadgar besluta om organisation av lokala enheter,
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8.

9.
10.
11.
12.
13.

granska och följa upp eventuella tillsatta organs planering, verksamhet, utveckling och förvaltning
samt att ansvara för och vidta erforderliga åtgärder för att tillse att samhällsbidragen till
verksamheten används på avsett sätt,
tillse att det årligen anordnas en verksamhetskonferens med representation från föreningar och
distriktsorgan,
bestämma tid och ort för distriktsstämman samt ombesörja kallelse till den,
upprätta verksamhetsberättelse och årsredovisning för verksamhetsåret samt att senast sex veckor
före stämman överlämna dessa till revisorerna,
bestämma kansliorganisationen, samt
i övrigt sköta löpande ärenden och fullgöra de skyldigheter som enligt dessa stadgar och
distriktsstämmobeslut, SISU Riks stadgar och SISU Riks stämmobeslut, samt FS beslut ankommer
på styrelsen.

3 § Kallelse, beslutförhet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutför när samtliga ledamöter kallats, och
då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens
samtliga ledamöterna är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får
inte ske genom fullmakt. Om ordföranden finner det erforderligt, kan brådskande ärende avgöras genom
skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut ska anmälas vid det närmast därefter
följande sammanträdet.
(Kommentar: För att styrelsen ska kunna fatta beslut krävs alltid att minst hälften av styrelsens totala
numerär är ense om beslutet. Har exempelvis samtliga sju ledamöter (ordf +6) kallats till
sammanträdet och är endast fyra närvarande, krävs att samtliga fyra är ense om beslutet. I annat fall
får ärendet bordläggas.)

4 § Delegering
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till verkställande utskott, som utses
inom styrelsen, till kommitté eller annat organ, som har tillsatts för särskild uppgift, eller på enskild
styrelseledamot eller anställd.
Beslut som fattats med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska regelbundet rapporteras till
distriktsstyrelsen.
(Kommentar: Beslut som fattas av delegerad ska kontinuerligt rapporteras till styrelsen på lämpligt
sätt. Rapporteringen bör ske rutinmässigt och företrädesvis i samband med styrelsesammanträden.)
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