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Förbundsstyrelsens förslag om ändring av SBBFs stadgar samt Normalstadgar för BDF 

avseende jämställdhet och representation. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår 

att Förbundsmötet beslutar om ändringar av SBBFs stadgar och Normalstadga för BDF enligt nedan.  

 

Bakgrund: 

SBBF ska, som en följd av RFs tvingande regler, i sina stadgar föreskriva att styrelser och valberedningar ska 

bestå av kvinnor och män, att ettdera könet ska vara representerat med minst 40 procent av övriga ledamöter 

i styrelser, och med hälften av övriga ledamöter i valberedningar samt att i normalstadgar för SDF föreskriva 

att styrelser och valberedningar ska bestå av kvinnor och män. Vidare ska SBBF införa motsvarande 

stadgetillägg i normalstadga för BDF. 

RF har också antagit en anvisning om att SF om det så önskar, kan utgå från könsidentitet. Med könsidentitet 

menas det kön en person känner sig tillhöra och identifiera sig med. Att vidga idrottsrörelsens syn på kön 

möjliggör för fler att vara delaktiga och utöva inflytande, oavsett könsidentitet. 

Syfte: 

Att införa jämställdhets- och representationsregler gällande sammansättningen av styrande organ, i enlighet 

med RFs stadgar. Att öka jämställdheten och representationen, samt att möjliggöra för fler att vara delaktiga 

och utöva inflytande över svensk basket. 

 

Ändringar och tillägg SBBFs stadgar 

1. 2 kap 6 § 

Nuvarande lydelse: 

SBBF, dess BDF och föreningar skall verka för att styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ får sådan 

sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås och att ungdomar ingår. 

Förslag till ändring: 

SBBF, dess BDF och föreningar skall verka för att styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ får sådan 

sammansättning att den undre gränsen för könsrepresentation nås och i övrigt representativt speglar rörelsen. 

2. 5 kap 1 § 

Nuvarande lydelse: 

Förbundsstyrelsen består av ordförande och sex till tio övriga ledamöter valda av förbundsmötet. Antalet 

ledamöter fastställes av förbundsmötet på förslag av valberedningen innan val sker. Ordföranden har 

utslagsröst vid jämn fördelning av röster vid eventuell votering. 
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Styrelsen utser inom sig vice ordförande och ekonomiansvarig. 

Generalsekreteraren är föredragande i styrelsen. 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats 

senast sju dagar före sammanträdet, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs 

att minst hälften av ledamöterna är ense om beslutet. Röstning får inte ske genom fullmakt. Om ordföranden 

finner det erforderligt, kan dock brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid 

telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. 

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa ärenden till verkställande utskott, som utses inom styrelsen, till 

kommitté eller annat organ, som har tillsatts för särskild uppgift, eller på enskild styrelseledamot eller anställd. 

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall regelbundet underrätta 

styrelsen härom. 

 

Förslag till tillägg: 

Förbundsstyrelsen består av ordförande och sex till tio övriga ledamöter valda av förbundsmötet. Antalet 

ledamöter fastställes av förbundsmötet på förslag av valberedningen innan val sker. Ordföranden har 

utslagsröst vid jämn fördelning av röster vid eventuell votering. 

I förbundsstyrelsen, dess kommittéer och andra styrande/rådgivande organ ska minst 40 procent bestå av 

individer som identifierar sig som kvinnor eller som män, resterande del av ledamöterna kan bestå av kvinnor, 

män eller icke-binära personer så länge som ingen kategori utgör en större andel än 60 procent. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och ekonomiansvarig. 

Generalsekreteraren är föredragande i styrelsen. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är 

beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats senast sju dagar före sammanträdet, och då minst halva antalet 

ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av ledamöterna är ense om beslutet. Röstning 

får inte ske genom fullmakt. Om ordföranden finner det erforderligt, kan dock brådskande ärende avgöras 

genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter 

följande sammanträdet. 

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa ärenden till verkställande utskott, som utses inom styrelsen, till 

kommitté eller annat organ, som har tillsatts för särskild uppgift, eller på enskild styrelseledamot eller anställd. 

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall regelbundet underrätta 

styrelsen härom. 
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Ändringar och tillägg Normalstadgar för BDF 

 

1. 1 kap 7 § 

Nuvarande lydelse: 

Förbundet skall verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan 

sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås och att ungdomar ingår. 

 

Förslag till ändring: 

BDF och föreningar skall verka för att styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ får sådan 

sammansättning att den undre gränsen för könsrepresentation nås och i övrigt representativt speglar rörelsen. 

 

2. 3 kap 1 § 

Nuvarande lydelse: 

BDF-styrelsen, som skall vara sammansatt av båda könen, består av ordförande samt ....... övriga ledamöter, 

valda enligt 2 kap 5 § 12 punkten. BDF-styrelsen utser inom sig vice ordförande och tillsätter sekreterare. BDF-

styrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Sådan ledamot har yttrande- och 

förslagsrätt men inte rösträtt, samt får utses till befattning inom styrelsen. En av BDFmötet, enligt 3 kap 4 § 

RF:s stadgar, utsedd hedersledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. 

 

Förslag till tillägg: 

I BDF-styrelsen, dess kommittéer och andra organ ska minst 40 procent bestå av individer som identifierar sig 

som kvinnor eller som män, resterande del av ledamöterna kan bestå av kvinnor, män eller icke-binära 

personer så länge som ingen kategori utgör en större andel än 60 procent. 

Styrelsen ska bestå av ordförande samt ....... övriga ledamöter, valda enligt 2 kap 5 § 12 punkten. BDF-styrelsen 

utser inom sig vice ordförande och tillsätter sekreterare. BDF-styrelsen får utse enskild person till adjungerad 

ledamot i styrelsen. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt, samt får utses till 

befattning inom styrelsen. En av BDF-mötet, enligt 3 kap 4 § RF:s stadgar, utsedd hedersledamot har yttrande- 

och förslagsrätt men inte rösträtt. 

 


