FÖRBUNDSMÖTET 2019

FÖREDRAGNINGSLISTA
Föredragningslista i enlighet med 26 § Svenska Fotbollförbundets (Förbundet) stadgar
vid Förbundets förbundsmöte lördagen den 30 mars kl. 13.00 på Stockholm City
Conference Center, Stockholm.
Parentation. Inledning. Förbundsordförandens verksamhetssammanfattning.
1.

Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd på grundval av den
utav Förbundsstyrelsen upprättade röstlängden.

2.

Fråga om mötets behöriga utlysande.

3.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4.

Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll jämte erforderligt
antal rösträknare.

5.

Behandling av:
a) Representantskapets rapport för 2018
b) Disciplinnämndens, Besvärsnämndens, Licensnämndens och
Appellationsnämndens rapporter för 2018
c) Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2018; utom såvitt avser
årsredovisning för 2018 samt verksamhetsplan och budget för 2019,

6.

Behandling av årsredovisning för 2018, inklusive koncernredovisning.

7.

Revisorernas berättelse.

8.

Fastställande av årsredovisning för 2018, inklusive disposition av resultat.

9.

Fråga om ansvarsfrihet för Förbundsstyrelsen och Representantskapet.

10. Behandling av Förbundsstyrelsens förslag om ändring i stadgarna. Ändringen
föreslås gälla omedelbart.
11. Val av förbundsordförande, tillika ordförande i Förbundsstyrelsen, för en tid av två år.
Mandattiden går ut för Karl-Erik Nilsson.
12. Val av tre övriga ledamöter i Förbundsstyrelsen för en tid av två år.
Mandattiden går ut för Bert Andersson, Jörgen Eriksson och Lars-Christer
Olsson.
13. Val av två revisorer jämte två revisorssuppleanter för en tid av ett år. Minst en av
revisorerna och dennes suppleant ska vara av Revisorsnämnden auktoriserad eller
godkänd revisor.
Mandattiden går ut för revisorerna Gunilla Wernelind och Hans Bredberg samt för
suppleanterna Anders Tagde och Håkan Fjelner.

14. Fråga om val av ombud jämte suppleanter till Riksidrottsstämman.
15. Val av tre övriga ledamöter i Licensnämnden för en tid av två år samt fyllnadsval av
en ledamot i Licensnämnden för en tid av ett år.
Mandattiden går ut för Josefine Fors, Fredrik von Bothmer och Anna Wallin
Krasse. Svante Samuelsson har begärt sitt entledigande som ledamot ett år i
förtid.
16. Val av fyra övriga ledamöter i Disciplinnämnden för en tid av två år.
Mandattiden går ut för Anna-Karin Broström, Göran Nilsson, Kristin Persson och
Linda Nordin.
17. Val av ordförande i Överklagandenämnden för en tid av två år.
18. Val av vice ordförande i Överklagandenämnden för en tid av ett år.
19. Val av sju övriga ledamöter till Överklagandenämnden, varav fyra ledamöter för en
tid av två år och tre ledamöter för en tid av ett år.
20. Val av ordförande och fem övriga ledamöter i Valberedningen.
21. Val av två ledamöter för en tid av två år i Valnämnden. Mandattiden går ut för AnnaKarin Johansson, Maria Niklasson-Bergsten och Anders Vestin.
22. Anmälan om de till Representantskapet valda ledamöterna och suppleanterna.
23. Fastställande av verksamhetsplan för 2019.
24. Fastställande av budget för 2019.
25. Behandling av Förbundsstyrelsens förslag (utöver punkten 10).
26. Behandling av motioner som senast den 1 december 2018 inkommit till
Förbundsstyrelsen från SDF eller förening i Allsvenskan, Superettan, division 1, 2
och 3 för herrar eller förening i Damallsvenskan, Elitettan och division 1 för damer.
27. Fastställande av föreningarnas medlemsavgift till Förbundet.
28. Antagande av officiellt kungörelseorgan.

Annat ärende än ovan sagts får inte avgöras av Förbundsmötet.

18 § Valbarhet
Endast den som fyllt arton år och är medlem i förening ansluten till Förbundet får väljas
enligt punkterna 11–22 i 26 §.
Organ som väljs enligt 11, 12 och 15–22 i 26 § ska bestå av kvinnor och män. Det
underrepresenterade könet ska vara representerat med minst en tredjedel.
Ledamot får endast väljas till organ enligt 11, 12 och 15–22 i 26 § om ledamoten inte
redan ingått i organet under tolv år eller mer.

Ledamot i Förbundsstyrelsen får inte väljas till ledamot i Disciplinnämnden,
Överklagandenämnden eller Licensnämnden eller som revisor eller revisorssuppleant.
Ledamot i något av angivna organ får inte samtidigt vara ledamot i något av de andra
nämnda organen.
Tjänsteman, som är anställd hos Förbundet eller hos SDF, får inte väljas till ledamot i
Förbundsstyrelsen, Disciplinnämnden, Överklagandenämnden, Licensnämnden,
Valberedningen eller till revisor eller revisorssuppleant eller ledamot i SDF-styrelse eller
styrelse i förening som omnämns i 22 §.
Tjänsteman inom RF:s organisationer får inte vara revisor, revisorssuppleant eller
ledamot av valberedning i Förbundet eller SDF.
Tjänsteman inom SDF får inte väljas till revisor, revisorssuppleant eller ledamot av
valberedning i samma SDF.
Tjänsteman inom förening får inte väljas till ledamot av föreningens styrelse eller till
revisor, revisorssuppleant eller ledamot av valberedning i föreningen.

