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10.12 Motion nr 11: Svenska Kanotförbundet
Gällande RF:s stadgar 11 kap. 4 § punkten 4
Motionärernas förslag:
Svenska Kanotförbundet föreslår
att

RIM beslutar om att justera RF:s stadgar 11 kap 4 § pkt 4 enligt motionens
förslag.

Förslag på lydelse:
SF ska i sina stadgar föreskriva att styrelser och valberedningar ska bestå av kvinnor och
män, att ettdera könet ska vara representerat med minst 40 procent i styrelser och i
valberedningar om gruppen är 5 personer eller fler. Om det är färre än 5 personer i en
styrelse/valberedning ska den bestå av kvinnor och män, samt att i normalstadgar för
SDF föreskriva att styrelser och valberedningar ska bestå av kvinnor och män.

RS föreslår
att

RF-stämman beslutar att avslå motionen.

Riksidrottsstyrelsens utlåtande
Motionären vill att lydelsen i 11 kap. 4 § 4 p. RF:s stadgar, som träder i kraft den 1 juni
2021 efter beslut av RIM 2017, ska ändras på så sätt att ordförande inte undantas vid
kravet på könsfördelning. Därtill vill motionären att det procentuella kravet på
könsfördelning tas bort om styrelse eller valberedning består av färre än fem personer.
Syftet med regleringen av könssammansättningen i SF:s styrelser och valberedningar är
att åstadkomma jämställdhet i form av en jämn fördelning av män och kvinnor, i för
idrotten centrala organ. RIM-beslutet från 2017 tycks inte haft varken en positiv eller
negativ inverkan på ordförandepositionerna då könsfördelningen är i princip oförändrad
sedan 2017 (statistiken är från 2019). Detta gäller både för styrelser och valberedningar.
För ordförandepositionerna för valberedningar kan dock en positiv trend ses mot ökande
andel kvinnor, om än en försiktig ökning.1 Det går således inte att se någon tendens till att
kvinnor i större utsträckning skulle bli bortvalda från ordförandeposten till fördel för att
uppfylla kravet på könsfördelning bland övriga ledamöter. Könsfördelningen avser övriga
ledamöter d v s ordinarie ledamöter med undantag för ordförande. Skälet till att
ordförande inte medräknas är valtekniskt på grund av att ordföranden väljs separat från
övriga ledamöter. Det är RS uppfattning att den från juni 2021 gällande ordningen, som
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endast avser SF-nivå, bäst säkerställer syftet med regleringen. Arbetet med tillsättningen
av ledamöterna bör inte börja med att de tilltänkta ledamöterna låses in till att bestå av en
viss grupp utan arbetet bör börja med att den mest lämpade ordförandekandidaten
identifieras. Därefter bör de övriga ledamöterna sammansättas. Av den anledningen bör
även ordföranden undantas vid beräkningen av könsfördelningen.
Att ta bort kravet på en procentuell fördelning vid färre än fem ledamöter skulle,
avseende styrelser, beröra två SF. Vad gäller valberedningar skulle ett slopat krav på
procentuell fördelning beröra fler SF då endast nio SF har fem eller fler ledamöter i sina
valberedningar (statistiken är från 2019). RS menar dock att ett borttagande av kravet på
en procentuell fördelning vid färre än fem ledamöter, skulle bidra till att syftet med
regleringen av könssammansättningen inte säkerställs.
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