Styrelsens svar på motionen

Ärende 12d; SOK:s årsmöte 2017

Motion från Svenska Innebandyförbundet med styrelsens förslag och kommentarer

Motion från Svenska Innebandyförbundet ”angående ändring av SOK stadgar avseende
styrelsens sammansättning”
Motionären förslår:
att

valbarhet till SOKs styrelse kompletteras med ”att bestå även av ledamot med
erfarenhet från RSF”.

Styrelsens förslag:
Styrelsen yrkar avslag på motionen.

Styrelsens kommentarer
Det finns idag inget i SOKs stadgar som hindrar någon med erfarenhet från RSF att,
framröstad av OSF, ta en plats i SOKs styrelse.
Enligt SOKs stadgar § 13 har RSF samma rätt att inkomma med skriftligt förslag till motion att
behandlas av årsmötet som OSF. Enligt SOKs stadgar § 14 har representanter för RSF
yttrande- och förslagsrätt på SOKs årsmöte. Enligt styrelsens uppfattning innebär detta att
RSF kan inkomma med nomineringar till de val som ska genomföras på SOKs årsmöte.
När det gäller valbarhet är personer med erfarenhet från RSF idag valbara på samma sätt
som personer med erfarenhet från OSF. Enligt SOKs stadgar § 17 finns det inga andra
begränsningar när det gäller valbarhet till styrelsen och valberedningen än att det vid val ska
iakttas att det bland ledamöterna ska finnas såväl kvinnor som män och erfarenhet från
såväl sommar- som vinteridrotter samt att anställd hos SOK inte är valbar.
De personer som blir valda till ledamöter av SOKs styrelse, oavsett om de har en bakgrund
från OSF eller RSF eller kanske varken från OSF eller RSF, är representanter för OSF eftersom
det bara är OSF som har rösträtt på SOKs årsmöte.
Enligt styrelsens uppfattning bör stadgarna i princip inte tyngas med fler detaljerade regler
om det inte är nödvändigt eller starkt önskvärt. Styrelsen vill särskilt undvika att införa nya
regler som samtidigt skulle riskera att innebära en begränsning för årsmötet att välja de
ledamöter som årsmötet tycker är bäst lämpade för uppdragen. Om en regel med den
lydelse som motionären föreslår införs, är det styrelsens uppfattning att det samtidigt skulle
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behöva införas en regel om att styrelsen även ska bestå av ledamot med erfarenhet från
OSF. Någon sådan regel finns ju faktiskt inte idag. I ett nästa steg finns det risk för att det
införs fler regler om vilka olika erfarenheter som styrelseledamöter och ledamöter i
valberedningen bör ha. Detta vore olyckligt och riskerar att begränsa årsmötets frihet.
Sammanfattningsvis tycker styrelsen att de regler som finns idag i § 14 när det gäller
valbarhet är tillräckliga. RSF har möjlighet att föreslå kandidater och årsmötet har frihet att
välja de personer som årsmötet tycker är bäst lämpade, med begränsningen att det bland
ledamöterna ska finnas såväl kvinnor som män och erfarenhet från såväl sommar- som
vinteridrotter samt att anställd hos SOK inte är valbar.

