
Bakgrund  

Riksidrottsförbundet - RF har tagit fram ett styrdokument, ”Kod för demokratisk styrning av 

idrottsförbund och föreningar”, för att arbeta målinriktat med att säkerställa vissa grundkrav för god 

styrning. Syftet är att värna om och utveckla god styrning inom idrottsrörelsens alla organisationsled. 

God styrning innebär att idrottens organisationer sköts hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som 

möjligt. Koden ska främja de demokratiska beslutsprocesserna och öka transparensen i styrelsens 

arbete. 

Målgruppen för koden är styrelser och andra beslutsorgan inom RF-anslutna förbund och föreningar. 

Större föreningar med många medlemmar samt Idrotts AB förväntas följa koden. Koden är ett 

komplement till RF:s stadgar, reglementen och övriga regler samt föreningarnas egna 

motsvarigheter. Följande tre motioner avser att utveckla god styrning inom Jönköpings Södras 

ledning enligt RFs rekommendationer. 

Motion 1  

I RFs dokument ”Kod för demokratisk styrning av idrottsförbund och föreningar” finns riktlinjer för 

valberedningens sammansättning enligt följande: 

2.3. Valberedningen ska ha minst tre ledamöter, varav en ska utses till ordförande. Valberedningens 

ledamöter ska vara oberoende i förhållande till förbundet/föreningen och dess verksamhetschef/GS. 

Styrelseledamot eller föreningens/förbundets arbetstagare får inte vara ledamot av valberedningen. 

Motsvarande paragraf i J-södras stadgar har följande formulering: 

§ 11 VALBEREDNINGENS ARBETE Alla val vid föreningens stämmor skall förberedas av en 

valberedning. Valberedningen skall utses årligen av ordinarie föreningsstämma och bestå av minst 

tre och högst fem ledamöter varav en skall vara ledamot av föreningens styrelse och en 

sammankallande. Valbar till valberedningen är röstberättigad medlem i föreningen. Valberedningen 

skall senast 8 dagar före föreningsstämma överlämna sina förslag till styrelsen. Ledamot i 

valberedningen skall föredraga förslag(en) vid stämman. Vid lika röstetal har ordföranden 

utslagsröst. 

Förslag: att årsmötet röstar för att stryka skrivelsen ”varav en skall vara ledamot av föreningens 

styrelse” och ersätta med tillägget ”Styrelseledamot eller föreningens arbetstagare får inte vara 

ledamot av valberedningen.” i stadgarna. 

Motion 2  

Enligt RFs rekommendation i dokumentet ”Kod för demokratisk styrning av idrottsförbund och 

föreningar” ska styrelsen årligen genom självuppföljning granska sitt arbete med koden och redovisa 

om man gör avsteg enligt principen ”följ eller förklara”.  

11.1. Granskning sker genom att på årsmötet välja två lekmannarevisorer som har ett särskilt 

uppdrag att granska förbundets/föreningens arbete med koden. Styrelsen ska säkerställa att dessa 

personer har tillgång till relevant information om verksamheten. 

Förslag: att årsmötet utser och väljer dessa två lekmannarevisorer. 

 

 



Motion 3 

I stycke 4 i RFs dokument ”Kod för demokratisk styrning av idrottsförbund och föreningar” anges 

riktlinjer för styrelsens storlek och sammansättning för att säkerställa dess förmåga att 

ändamålsenligt förvalta föreningens angelägenheter med integritet och effektivitet. 

4.2. Majoriteten av de årsmötesvalda styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till 

förbundet/föreningen och dess verksamhetsledning. För att avgöra en ledamots oberoende ska en 

samlad bedömning göras av samtliga omständigheter som kan ge anledning att ifrågasätta 

ledamotens oberoende i förhållande till förbundet/föreningen eller dess verksamhetsledning, varvid 

bland annat följande omständigheter ska vägas in i bedömningen:  

• om ledamoten varit verksamhetschef/GS under de fem senaste åren  

• om ledamoten varit anställd under de tre senaste åren  

• om ledamoten erhåller en icke obetydlig ersättning för råd eller tjänster utöver 

styrelseuppdraget i förbundet/föreningen eller från någon person i styrelsen  

• om ledamoten har eller under det senaste året har haft omfattande affärsförbindelser eller 

andra omfattande ekonomiska mellanhavanden med förbundet/föreningen i egenskap av 

kund, leverantör eller samarbetspartner, antingen själv eller genom annat företag eller 

förbund/ förening som har en sådan affärsrelation med förbundet/föreningen  

• om ledamoten står i ett nära släkt- eller familjeförhållande till person i 

verksamhetsledningen eller någon annan person som nämns i ovanstående punkter, och den 

personens direkta eller indirekta mellanhavanden med förbundet/föreningen har sådan 

omfattning och betydelse att det motiverar att styrelseledamoten inte ska anses oberoende.  

4.3. En styrelseledamot som är anställd eller styrelseledamot i ett företag som har stora intressen i 

förbundet/föreningen ska inte anses vara oberoende. 

Förslag: att omständigheter enligt ovan redovisas innan årsmötet.   
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