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Förslag på stadgeändringar 

 

§ 10 Medlemsförening ansluten till padelförbundet 

Punkt 4 

….samt föra medlemsförteckning 

Förslag: 

… samt föra ett komplett medlemsregister digitalt i ett system avsett för idrottsrörelsen 

Motivering 

• Detta i stället för att …”föra medlemsförteckning” vilket kan innebära en excelfil mm. Detta 

ställer krav att föreningarna registrerar sina medlemmar och följer den digitala utvecklingen 

som kommer att ske framåt och som kommer att vara kompatibelt med det system som RF 

anvisar. 

 

Att vara valbar representant i styrelsen 

§ 16 , Arbetstagares valbarhet  

• Arbetstagare inom Förbundet får inte väljas till ledamot av förbundsstyrelsen.  

• Arbetstagare inom förening får inte väljas till ledamot av föreningens styrelse eller till revisor 

i föreningen.  

• Arbetstagare inom RF:s organisationer får inte vara revisor eller revisorssuppleant i förbund. 

Förslag på tillägg/ändringar 

• § 16 , Valbarhet 

• Individ t ex, arbetstagare, styrelserepresentant eller ägare, inom en kommersiell 

verksamhet och/eller intresseorganisation som har egenintressen inom förbundets 

verksamhet är inte valbar till förbundsstyrelsen. 

Motivering 

• I enlighet med RF:s kod om demokratisk styrning behovsanpassad för Svenska 

Padelförbundet. SPF:s styrelse ska vara oberoende i sakfrågor och inte hamna i 

intressekonflikter eller jävsituationer. Viktigt att tilliten och förtroendet utifrån förblir intakt 

till styrelsen. Styrelsen ska också vara fullständigt beslutsmässiga så ofta som möjligt. Detta 

tar även bort konflikten i lojalitetsplikten som individen är skyldig till från sina olika 

uppdragsgivare. 
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§ 20 Allmänt 

Det är förbundsmötets uppgift att välja förbundsstyrelse, bestående av en ordförande och sex 

ledamöter samt två suppleanter 

Förslag på ändring 

• Det är förbundsmötets uppgift att välja förbundsstyrelse bestående av ordförande samt 6 

ledamöter  

• Denna förändring innebär att de paragrafer som innehåller ordet suppleanter i styrelsen 

korrigeras 

(§25, pkt12, §32 och §33) 

Motivering 

• I enlighet med RF:s kod om demokratisk styrning ska alla i styrelsen vara röstberättigade, dvs 

inga suppleanter. 

 

Rösträtt på förbundsmötet 

§ 21 Sammansättning, ombud och beslutsmässighet  

• Förbundsmöte består av ombud för föreningarna utsedda genom beslut av respektive 

förenings årsmöte. Ombud skall vara medlem av till Förbundet ansluten förening. Ombud 

skall uppvisa fullmakt från sin uppdragsgivare. I fullmakten skall ombudets rösträtt anges. 

Ombud kan inte företräda mer än en förening. Tillägg:  Ombudet ska vara ledamot eller 

suppleant i föreningens styrelse. Förbundsmöte är beslutmässigt med det antal ombud som 

efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets beslut 

Motivering: 

• RF anser att vi kan kräva detta för att ombuden ska vara insatta i föreningens verksamhet 

och åsikter och därmed kunna företräda föreningen på ett bra sätt. 

 

 

§ 25 Ärenden vid förbundsmötet 

Punkt 11 (ny) Behandling av inkomna motioner och styrelsens yttranden  

Motivering 

• Denna punkt saknas i stadgarna idag 
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KAPITEL 3 

§33 Sammanträden kallelser och beslutsmässighet 

…För alla beslut krävs att minst hälften av ledamöterna är ense om beslutet…. 

Tillägg: 

• Styrelseordföranden har utslagsröst vid lika antalet röster 

Motivering 

• I enlighet med RF:s stadgar om att ordförande ska ha utslagsröst. 

 

KAPITEL 5 

Regioner – förslag till ändringar i rubriker samt § 37 ändrad text. 

§ 37 Ändamål 

Regionernas representanter skall arbeta såsom Förbundets regionala organ. Regionen skall ansvara  

för att bistå tävlingsorganisationen inom regionsområdet, vara stöttande till regionens föreningar,  

verka för utbildning samt verka för att utveckla barn- och ungdomsverksamheten. 

 

§ 38 Organisation 

Regionansvarig i respektive region, tillsammans med medlemmar av Förbundsstyrelsen och  

Förbundets anställda, ska ingå i en övergripande regionkommitté. Regionansvariga utses av  

förbundsstyrelsen. 

Föreningar tillhör den region inom vars geografiska område föreningen har sin hemvist. Personer  

ingående i regionledningen skall ha en föreningstillhörighet i respektive region. 

Regionerna ska drivas självständigt utan att vara egna juridiska personer efter riktlinjer från  

Förbundets styrelse. Verksamheten ska drivas inom ramarna för godkänd budget. 

§39 Revision 

Regionernas verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall granskas av Förbundets revisor. 
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Nuvarande text i stadgarna 

§ 37 Regioner, ledning  

Varje region skall representeras av minst två personer som bistår Förbundet i den regionala  

verksamheten. Varje region ska minst representeras av en ordförande, en seriespels- och  

tävlingsansvarig, samt en utbildnings-, barn- och ungdomsansvarig. Representanterna utses av  

förbundsstyrelsen. Ordföranden i respektive region, tillsammans med två medlemmar av  

förbundsstyrelsen och en av Förbundets anställda, ska ingå i en övergripande Regionskommitté.  

Föreningar tillhör den region inom vars geografiska område föreningen har sin hemvist.  

Regionorganisationen utses av förbundsstyrelsen. Personer ingående i regionsledningen skall ha en  

föreningstillhörighet i respektive region. 

§ 38 Ändamål  

Regionernas representanter skall arbeta såsom Förbundets regionala organ. Regionen skall ansvara  

för att bistå tävlingsorganisationen inom regionsområdet, vara stöttande till regionens föreningar,  

verka för utbildning samt verka för att utveckla barn- och ungdomsverksamheten 

§ 39 Kontroll  

Regionernas verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall granskas av Förbundets revisor.  

Regionerna ska drivas självständigt utan att vara egna juridiska personer efter riktlinjer från  

Förbundets styrelse och samtliga kostnader ska godkännas av förbundsstyrelsen på förhand 


