Motion till Förbundsmötet 2021 angående röster på förbundsmötet utifrån
föreningarnas bredd från Villa Lidköping BK
Motionärens förslag

Villa Lidköping BK (Villa) föreslår i sin motion att föreningarnas röster på Förbundsmöte ska
ändras, så att rösterna på ett bättre sätt speglar verksamhetens storlek.
Villa föreslår att föreningar får röster även för sina ungdomslag enligt följande:
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Förslaget innebär ytterligare 268 röster med nuvarande antal föreningar i varje kategori.
Nuvarande röstantal för distrikten är 130 och för elitföreningarna 136, totalt 266 röster.
Förslaget innebär således totalt 534 röster, Förslaget innebär också, att antalet ombud
kommer att öka kraftigt, då varje röstberättigad förening får delta med ett ombud.
Styrelsens utlåtande
Styrelsen delar Villas grundläggande uppfattning, att föreningarnas röster ska spegla
verksamhetens storlek. Styrelsen anser att elitföreningarna är gynnade redan i nuläget av att
man erhåller röster för alla sina elitlag. Villa har t.ex. totalt 8 röster.
Förslaget från Villa skulle innebära ytterligare 15 röster för Villa, totalt 23 röster. Distrikt
Västergötland har 20 röster.
Styrelsens bestämda uppfattning är således, att Villas förslag till att röstantalet ska bättre
spegla verksamhetens bredd inte är genomförbart.
Styrelsen anser också att, det maximala antalet röster inte bör överstiga 300 röster på
Förbundsmötet.
Ett alternativ till nuvarande rösträtt är, att Förbundsmötet ska bestå av ombud från alla
aktiva föreningar i förbundet, om man vill ha direktdemokrati. Detta förslag presenterades
av den s.k. BFO -utredningen men fick inte stöd av Förbundsmötet år 2011. Enligt detta

förslag skulle varje förening ha en grundröst med tilläggsröster upp till maximalt 5 röster
med hänsyn till antalet licenser. Vid beräkning av antalet röster ges således inga
tilläggsröster för förening som har lag i elitserierna och allsvenskan. Det kan också noteras,
att RF-stämman består av ombud från SF och att antalet röster fördelas med hänsyn till
antalet föreningar i SF med en grundröst och maximalt 3 tilläggsröster. DF har ingen rösträtt.
Enligt förbundets Strategi 2025 skulle frågan om direktdemokrati framläggas på
Förbundsmötet senast 2018.
Styrelsens förslag
Styrelsen anser, att frågan om rösträtt i förbundet är oerhört viktig och instämmer i
motionärens synpunkter, att antalet röster ska fördelas med hänsyn till verksamhetens
storlek.
Styrelsen anser således, att en projektgrupp bör utses av styrelsen för att se över nuvarande
paragrafer 3 Kap 3§ Sammansättning och ombud och § 4 Rösträtt och lämna förslag
beträffande ombud och rösträtt med beaktande av verksamhetens storlek med målet att
beslut kan fattas på Förbundsmötet 2022. I projektgruppen bör ingå representanter från
Förbundsstyrelsen, Distrikten, FSE och ASF.
Styrelsen avslår motionen, men ger styrelsen i uppdrag att utreda och lämna förslag till
ändringar av Stadgarna Kap 3 § 3 och §4 beträffande Ombud och Rösträtt, och att förslagen
kan framläggas för Förbundsmötet 2022 för beslut.

