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STADGAR för RF-SISU Gävleborg
Antagna vid distriktsstämma den 9 april 2019, med ikraftträdande den 1 januari 2020.

1 Kap

Allmänna bestämmelser

1 § Uppgift
RF-SISU Gävleborg (nedan benämnt distriktet) har till uppgift att, enligt dessa stadgar och
Riksidrottsförbundets (RF) stadgar, sköta för idrottsrörelsen gemensamma angelägenheter
inom distriktets gränser samt att enligt dessa stadgar och Studieförbundet SISU
Idrottsutbildarnas (SISU) stadgar, planera, leda, samordna och utveckla studie-, bildningsoch utbildningsverksamheten inom distriktet.
Distriktet ska också arbeta i enlighet med RF-stämmans och SISU-stämmans samt
Riksidrottsstyrelsens (RS) och SISU:s förbundsstyrelses (FS) beslut.
2 § Sammansättning
Distriktet består av de föreningar inom SF och SISU:s övriga medlemsorganisationer (MO)
som har sin hemort inom distriktets verksamhetsområde.
3 § Verksamhetsområde
Distriktets verksamhet utövas inom de gränser som anges i 9 kap. 2 § RF:s stadgar.
4 § Beslutande organ
Distriktets beslutande organ är distriktsstämma, extra distriktsstämma och distriktsstyrelsen.
5 § Verksamhets- och räkenskapsår
Distriktets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31
december.
6 § Firmateckning
Distriktets firma tecknas av distriktsstyrelsen.
Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två styrelseledamöter gemensamt
eller till en eller flera särskilt utsedda personer.
7 § Sammansättning av kommittéer m.m.
Distriktet ska verka för att kommittéer, 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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8 § Stadgeändring
För ändring av stadgarna krävs beslut av distriktsstämma med minst 2/3 av antalet avgivna
röster. Ändring ska godkännas av RS och FS efter distriktsstämmans beslut.
9 § Skiljeklausul
Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, IdrottsAB, SDF, RF-SISUdistriktsförbund, SF, RF och SISU får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska avgöras
enligt vad som föreskrivs i 2 kap. 8 § RF:s stadgar.

2 Kap

Distriktsstämma

1 § Tidpunkt och kallelse
Distriktsstämma, som är det högsta beslutande organet, hålls vartannat år, jämna årtal före
utgången av april på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Stämman utlyses genom kungörelse i RF:s officiella kungörelseorgan senast i december året
före stämman.
Kallelse, jämte förslag till föredragningslista, verksamhetsberättelse,
årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsinriktning med ekonomisk
plan samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande, ska av styrelsen
senast tre veckor före stämman göras tillgängliga för utsedda ombud, föreningarna samt SF:s
och MO:s regionala organ.
2 § Motioner till distriktsstämma
Medlemsförening får senast den 15 januari stämmoåret ge in förslag (motion) att behandlas
vid distriktsstämman.
Distriktsstyrelsen ska till stämman lämna ett skriftligt yttrande över motionerna.
3 § Sammansättning och beslutförhet
Distriktsstämma består av ombud för medlemsföreningarna inom distriktets gränser.
Ombuden utses antingen genom beslut på respektive SF:s och MO distriktsorgans stämma
eller, där sådant distriktorgan omfattar ett större geografiskt område än distriktets, direkt av
respektive medlemsföreningar inom distriktet.
Finns flera distriktsorgan för samma SF eller MO inom distriktet och erhåller dessa färre
antal röster än antalet distriktsorgan, ska de avgöra vem som ska vara ombud vid mötet. Om
distriktsorgan saknas ska de till SF eller MO anslutna föreningarna inom distriktets gränser
komma överens om att utse ombud.
Ombud får representera endast ett distriktsorgan. Ombud får inte vara ledamot av
distriktsstyrelsen. Distriktsorgan får sända ett ombud för varje röst men får låta ett ombud
representera mer än en röst. Ombud ska på begäran kunna uppvisa fullmakt, i vilken
ombudets rätt att utöva rösträtt anges.
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Distriktsstämman är beslutför med det antal ombud som är närvarande vid stämman.
4 § Rösträtt
Rösträtten vid distriktsstämma bestäms genom röstlängd som har upprättats av RF årligen
före den 1 februari. Röstlängden gäller oförändrad till dess att ny röstlängd fastställts.
5 § Yttrande- och förslagsrätt
Yttrande- och förslagsrätt vid distriktsstämma har, förutom ombuden, distriktsstyrelsens
ledamöter och distriktets högsta tjänsteman samt motionär i fråga om egen motion.
Valberedningens ordförande och övriga ledamöter har rätt att yttra sig i de ärenden
valberedningen berett.
Revisorerna har yttranderätt i ärenden de berett.
Med distriktsstämmans samtycke har även annan yttranderätt.
6 § Ärenden vid distriktsstämma
Vid distriktsstämma ska följande ärenden behandlas och protokollföras:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fastställande av röstlängd för stämman.
Val av mötesordförande.
Val av protokollssekreterare.
Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll.
Val av rösträknare.
Fråga om kallelse till mötet har skett i den ordning 2 kap. 1 § föreskriver.
Fastställande av föredragningslista för mötet.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning [årsbokslut].
9. Revisorernas berättelser.
10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
11. Styrelsens förslag samt inkomna motioner.
12. Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för kommande
verksamhetsår.
13. Val av distriktsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av två år.
14. Val av tre övriga styrelseledamöter för en tid av fyra år.
15. Val av två styrelsesuppleanter för en tid av två år

16. Beslut om att utse ett revisionsbolag för en tid av två år
17. Val av minst en lekmannarevisor med personlig ersättare för en tid av två år.
18. Val av på två år av fyra ledamöter i valberedningen av vilka en utses till ordförande
Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan väsentlig betydelse för distriktet eller dess
medlemsföreningar får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till stämman.
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7 § Valbarhet
För samtliga val av distriktsstämman krävs att den nominerade är medlem i förening
ansluten till RF-SISU distriktsförbundet 1.
Ledamot av distriktsstyrelsen samt arbetstagare inom RF eller SISU:s organisationer är inte
valbara som revisor eller ersättare för revisor.
Arbetstagare hos RF, SISU eller distriktet får inte väljas till ledamot av distriktsstyrelsen.
Distriktets arbetstagare är inte valbara till valberedningen.
8 § Extra distriktsstämma
Distriktsstyrelsen får kalla till extra distriktsstämma.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra stämma när så begärs av en revisor eller av föreningar
representerade minst fem SF:s och MO:s regionala organ med tillsammans minst en tiondel
av det totala antalet röster enligt upprättad röstlängd.
När styrelsen mottagit en begäran om extra stämma, ska den inom 14 dagar kalla till sådant
möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista
och övriga möteshandlingar för den extra stämman ska av styrelsen, senast sju dagar före
stämman, göras tillgängliga för utsedda ombud, föreningarna samt SF:s och MO:s regionala
organ.
Underlåter styrelsen att utfärda kallelse får de som gjort framställningen kalla till stämma
enligt föregående stycke.
Vid extra stämma får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.
9 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Med undantag för det i 1 kap. 8 § nämnda fallet, som kräver kvalificerad majoritet, avgörs
vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet är antingen absolut eller
relativ.
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit
högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet
avgivna röster.
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av
antalet avgivna röster.
Omröstning sker öppet. Om röstberättigat ombud begär det ska dock val ske slutet.

1

Auktoriserad revisor/revisionsbolag väljs inte, utan ”utses” av stämman, varför valbarhetskravet inte gäller 6 § 15 punkten.
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Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av
mötesordföranden, om ordföranden är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad
avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
10 § Ikraftträdande
Beslut fattade av distriktsstämma gäller från mötets avslutande om inte annat beslutats.

3 Kap

Valberedningen

1 § Sammansättning m.m.
Valberedningen består av ordförande samt tre (3) övriga ledamöter valda av
distriktsstämman. Valberedningen ska representeras av båda könen.
Valberedningen ska inom sig utse vice ordförande samt tillsätta sekreterare.
Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så
bestämmer.
2 § Åligganden
Valberedningen ska bereda valen inför distriktsstämman och ska i detta arbete fortlöpande
följa distriktsstyrelsens och revisorernas arbete.
I valberedningens uppdrag ingår att
•
•
•

senast den 1 november året före stämman tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid
stämmans slut, om de vill kandidera för nästkommande mandatperiod,
senast den 1 december året före stämman meddela föreningarna samt SF:s och MO:s
regionala organ vilka som står i tur att avgå och vilka av dem som avböjt omval, samt
senast tre veckor före stämman skriftligen meddela föreningarna samt SF:s och MO:s
regionala organ valberedningens förslag beträffande val enligt 2 kap. 6 § samt
meddela namnen på övriga kandidater som föreslagits till valberedningen.

De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått
kännedom om.
Valberedningens beslut ska protokollföras och efter distriktsstämman ska protokollen
överlämnas till styrelsen.
3 § Förslag till valberedningen samt nominering vid distriktsstämman
Medlemsföreningar inom distriktet har rätt att, senast den 15 januari, till valberedningen
lämna förslag på personer för valen enligt 2 kap. 6 § 13–16 punkterna.
Kandidatnomineringen vid distriktsstämman inleds med att valberedningen meddelar sin
nominering beträffande varje val. Därefter får ombud nominera ytterligare kandidater, även
personer som inte föreslagits till valberedningen enligt första stycket. Den som nominerar
kandidat ska försäkra sig om att personen är villig att åta sig uppdraget.
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4 Kap

Revisorer och revision

1 § Revision
Distriktets räkenskaper och förvaltning ska årligen, i enlighet med lag och god revisionssed,
granskas av den som utsetts enligt 2 kap. 6 § 15 punkten.
Ansvarig revisor har rätt att fortlöpande ta del av förbundets räkenskaper, distriktsstämmooch styrelseprotokoll samt övriga handlingar.
Ansvarig revisor ska, efter verkställd revision, senast fyra veckor före stämman överlämna
sin revisionsberättelse till distriktsstyrelsen.
2 § Lekmannarevisor
Lekmannarevisor ska årligen granska om distriktets verksamhet har skötts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, och om distriktets
interna kontroll är tillräcklig.
Lekmannarevisorn ska, efter verkställd granskning, senast fyra veckor före stämman
överlämna sin granskningsrapport till distriktsstyrelsen.

5 Kap

Distriktsstyrelsen

1 § Sammansättning
Distriktsstyrelsen består av ordförande samt sex (6) övriga ledamöter och två (2)
suppleanter valda av distriktsstämman. Antalet övriga ledamöter ska vara lika fördelat
mellan könen.
Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande samt tillsätta sekreterare.
Styrelsen får adjungera ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte
rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.
En av stämman utsedd hedersledamot får adjungeras till styrelsen och har i sådant fall
yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.
2 § Åligganden
Distriktsstyrelsen är distriktets beslutande organ när distriktsstämman inte är samlad.
Det åligger styrelsen särskilt att
1. bedriva verksamhet i enlighet med RF och SISU:s verksamhetsidé, vision och
värdegrund samt enligt dessa stadgar och stämmans beslut,
2. fullfölja distriktets uppgifter enligt 1 kap. 1 § och arbeta i enlighet med RF-stämmans
och SISU-stämmans samt RS:s och FS:s beslut,
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3. ansvara för och förvalta distriktets tillgångar samt se till att distriktet följer gällande
författningar och anslagsbestämmelser,
4. vara ett sammanhållande organ för distriktets idrott, samverka med SF:s och MO:s
regionala organ samt hålla sig väl informerad om den verksamhet som bedrivs,
5. vid behov granska den idrottsliga och administrativa ordningen inom distriktets
föreningar,
6. företräda idrottsrörelsen inom distriktet gentemot bl.a. kommuner, landsting eller
regioner och organisationer,
7. granska att folkbildningsbidragen används på avsett sätt,
8. verkställa en rättvis och, för idrottens stöd och utveckling, lämplig fördelning av de
idrottsmedel som står till styrelsens förfogande för sådant ändamål,
9. senast sex veckor före stämman ställa verksamhetsberättelse,
årsredovisning/årsbokslut och övriga för revision erforderliga handlingar avseende
föregående räkenskapsår till förfogande för av stämman utsedd
revisor/revisionsbolag,
10. förelägga stämman förslag till verksamhetsinriktning med ekonomisk plan samt
bereda ärenden i övrigt som ska föreläggas stämman,
11. tillsammans med distriktets högsta tjänsteman bestämma om organisationen av och
befattningar vid distriktets kansli, samt
12. i övrigt sköta löpande ärenden och fullgöra de skyldigheter som enligt dessa, RF:s och
SISU:s stadgar ankommer på styrelsen.
3 § Kallelse, beslutförhet och omröstning
Distriktsstyrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att
kalla till sammanträde då minst två ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att
utfärda kallelse får de som gjort begäran kalla till sammanträde.
Distriktsstyrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet
ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga
ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får
inte ske genom ombud.
Ordförande får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per
capsulam) eller vid sammanträde genom ljud- eller bildöverföring.
4 § Överlåtelse av beslutanderätten
Distriktsstyrelsen får överlåta viss beslutanderätt till kommitté, annat organ, anställd eller
annan person.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt första stycket ska regelbundet
informera styrelsen härom.
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