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13.19 Motion nr 20

Svenska Innebandyförbundet:

Kandidatnominering till RIM
Motionärens förslag:
att nomineringar sänds in till RF/SISU senast som idag 1 januari, efter 1 januari kan
valberedningen hitta ytterligare egna förslag på kandidater. Valberedningen ska senast 6 veckor
före RIM komma med sitt förslag till hur organen ska bemannas. Därefter kan SF/MO som inte
anser sig ha fått gehör för sina kandidater ges ytterligare två veckor att åter komplettera
valberedningens förslag och skicka in kandidater. Fyra veckor före RIM stängs
kandidatnomineringarna.

RS föreslår
att

RF-stämman, med anledning av motion nr 20, beslutar uppdra till RS att
genomföra en konsekvensanalys av en stadgeändring i enlighet med
motionärens förslag och utifrån analysen återkomma till RF-stämman 2019
med eventuella förslag till reviderade stadgar.

FS föreslår
att

SISU-stämman, med anledning av motion nr 20, beslutar uppdra till FS att
genomföra en konsekvensanalys av en stadgeändring i enlighet med
motionärens förslag och utifrån analysen återkomma till SISU-stämman
2019 med eventuella förslag till reviderade stadgar.

Riksidrottsstyrelsens och förbundsstyrelsens samlade utlåtande:
Den nu gällande ordningen, reglerad i såväl RF:s som SISU:s stadgar, innebär att
samtliga medlemmar har möjlighet att till valberedningen senast den 1 januari det år
stämma hålls föreslå kandidater inför de olika valen vid respektive stämma. Utifrån
såväl lämnade förslag som egna förslag presenterar valberedningen sina nomineringar
inför RF-stämman respektive SISU-stämman senast fyra veckor innan stämman. I
anslutning härtill ska även de övriga namnförslag som inkommit till valberedningen
redovisas på en lista i möteshandlingarna. Samma förfarande tillämpas avseende
lekmannarevisorernas av hävd erhållna uppdraget att nominera ledamöter till
valberedningen. Vid stämmorna nominerar valberedningen sina kandidater varefter
ordet lämnas fritt för ombuden att nominera ytterligare kandidater. Det vanligast
förekommande är att ombud i sådant fall nominerar någon av den kandidater som
föreslagits till valberedningen men som inte utgjort valberedningens förslag.
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Den nuvarande ordningen med fri nominering på stämman kan sägas utgöra en
grundläggande demokratisk princip. Modellen ställer tilltro till stämmoombudens
förmåga i att hantera situationen att helt nya namnförslag, utöver de namn som finns
med på listan över till valberedningen föreslagna kandidater, framläggs under
stämmans kandidatnominering.
Svenska Innebandyförbundet anför i sin motion att nuvarande modell inte främjar väl
underbyggda beslut genom att ombuden snabbt behöver ta ställning till kandidater som
de tidigare kanske har ringa bakgrundinformation om. Motionären menar vidare att det
är av viktigt att de nominerade kandidaterna är kända i god tid innan val förrättas för
att ombuden ska hinna bearbeta förslagen inom den egna organisationen inför
stämman.
Ytterligare en faktor som kan belysas inom ramen för frågor om senaste tid för
nomineringar är vikten av tillräcklig tid för att hinna kontrollera att en föreslagen
kandidat är formellt valbar. Inom de ideella föreningarna RF och SISU är emellertid
hindren mot valbarhet få och tämligen enkla att kontrollera. Det ligger även ett ansvar
på den som nominerar en kandidat att innan nomineringen ta redan på att kandidaten
är formellt valbar.
RS och FS menar att frågan om en ändrad modell för nominering av kandidater är
intressant att överväga men att frågan kräver såväl en konsekvensanalys som en
principdiskussion om vilken omfattning och räckvidd en ändrad modell bör få. RS och
FS menar att ett sådant arbete bör göras innan eventuella förslag till reviderade stadgar
kan presenteras, varför RS respektive FS bör få i uppdrag att under tiden fram till nästa
ordinarie RF-stämma respektive SISU-stämma genomföra ett sådant arbete.
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