Styrelsens svar på motionen

Ärende 12 c; SOK:s årsmöte 2017

Motion från Svenska Innebandyförbundet med styrelsens förslag och kommentarer

Motion från Svenska Innebandyförbundet ”angående ändring av SOK stadgar angående
rösträtt vid årsmötet”
Motionären förslår:
att

”RSF ges rösträtt vid SOKs årsmöte med vardera en röst.”

Styrelsens förslag:
Styrelsen yrkar avslag på motionen.

Styrelsens kommentarer
Olympic Charter (OC) kräver att bara olympiska förbund har beslutsrätt i olympiska frågor
(frågor relaterade till OS).
Internationella Olympiska Kommittén (IOK) har i kapitel 4 i OC reglerat vad som ska gälla för
”National Olympic Committees” (NOCs). Enligt dessa regler ska ett NOC alltid bestå av
följande medlemmar:




Medlem av IOK (nedan ”IOK-medlem”). IOK-medlem är automatiskt även medlem av
styrelsen för ett NOC.
Alla nationella idrottsförbund som är anslutna till de internationella idrottsförbund
som ansvarar för idrotter som är med på programmet för de Olympiska Spelen, eller
dess representanter (nedan ”OSF”).
Valda representanter för de aktiva (nedan ”Aktivas Kommitté”)

Därutöver får ett NOC även bestå av följande medlemmar:



Nationella idrottsförbund som är anslutna till internationella idrottsförbund som är
erkända av IOK men vars idrotter inte är med på programmet för de Olympiska
Spelen (nedan ”RSF”).
Organisationer som ansvarar för flera idrotter och andra organisationer inriktade mot
idrott, eller dess representanter, samt medborgare av det aktuella landet med ansvar
för att stärka effektiviteten av NOC eller som har utfört enastående tjänster för
idrotten och för Olympismen.

Styrelsens svar på motionen
SOK har valt att utöver IOK-medlem, OSF och Aktivas Kommitté, även inkludera RSF som
medlemmar.
Enligt OC har samtliga medlemmar ovan rösträtt. Dock gäller att en majoritet av de röstande
i ett NOC eller i dess styrelse ska utgöras av röster avgivna av OSF eller av representanter för
OSF. Vid beräkningen av majoriteten får ett NOC även räkna med röster avgivna av IOKmedlemmar och Aktivas Kommitté om IOK medger detta.
Utöver ovanstående rösträttsregel finns det ytterligare en regel om rösträtt i OC. När ett
NOC behandlar frågor som är relaterade till de Olympiska Spelen ska bara röster avgivna av
NOCs och medlemmar av NOCs styrelse räknas. Ett NOC får när det gäller dessa frågor även
räkna med röster avgivna av IOK-medlemmar och Aktivas Kommitté om IOK medger detta.
I länder där det finns en nationell idrottsorganisation, som då även fungerar som det landets
NOC, ska RSF således ha rösträtt enligt vad som anges i OC. I frågor som är relaterade till de
Olympiska Spelen ska RSF emellertid inte ha rösträtt.
SOK har ett uppdrag att förbereda och leda det svenska deltagandet i olympiska spel samt
bidra till konkurrenskraftiga OS-trupper. SOKs uppdrag gäller således bara OSF och frågor
relaterade till de Olympiska Spelen. Mot bakgrund av detta anser styrelsen att det vore fel
om RSF hade rösträtt och det skulle dessutom strida mot OC. Med anledning av motionen
har styrelsen varit i kontakt med IOK och säkerställt att styrelsens tolkning av OC stämmer
överens med IOK:s tolkning och SOK:s stadgar.

