PM angående utseende av ombud till distriktsstämmor
Vad säger stadgarna?
Det är föreningarna som är medlemmar i DF/SISU-d och det är föreningarna som genom utsedda
ombud företräds på distriktsstämmorna.
Det är antalet föreningar inom DF/SISU-d som grundar det antal röster som respektive idrott har.
Röstlängdsunderlaget fastställs årligen av Riksidrottsstyrelsen och baseras på det antal föreningar
inom DF/SISU-d som är medlemmar den 31 december varje år. Det handlar inte om föreningar
betalat medlemsavgift i tid eller inte, utan enbart om det antal föreningar som är medlemmar i
respektive SF vid årsskiftet.
Hur utses ombuden för föreningarna inom DF/SISU-d?
Huvudregeln när det gäller utseende av ombud är att det är respektive SF-föreningar inom
DF/SISU-d som ska besluta om detta. Följande alternativa förfaringssätt finns:
A)
SDF sammanfaller med DF/SISU-d geografiska område:
SDF ansvarar för att föreningarna på SDF-mötet beslutar om utseende av ombud.
B)
Flera SDF finns inom DF/SISU-d geografiska område:
Här gäller att föreningarna inom respektive SDF sinsemellan kommer överens om att utse det antal
ombud de tillsammans har rätt att utse.
C)
SDF:s gränser omfattar ett större geografiskt område än DF/SISU-d:
I detta fall är det enbart föreningarna inom DF/SISU-d som kan besluta om utseende av ombud. Det
kan ske antingen på SDF-möte där enbart berörda föreningar beslutar, eller direkt av respektive
föreningar genom att de kommer överens om sättet för detta.
D)
SDF saknas helt i DF/SISU-d geografiska område:
Föreningar inom DF/SISU-d får tillsammans bestämma vilket/vilka ombud de har utsett (kräver
aktivitet från föreningarna).
Hur kan DF/SISU-d veta att ombud har utsetts på ett korrekt sätt?
DF/SISU-d har god personkännedom och förutsätter att allt gått rätt till genom att lägga den
moraliska bördan på den som påstår sig ha rätt att vara ombud.
Men, ett ombud på DF/SISUd-stämman ska kunna styrka att han/hon har utsetts i behörig ordning, t
ex genom fullmakt eller protokoll från med föreningar som beslutat utse ombud.

