1

STADGAR FÖR
STOCKHOLMS LANDSTINGS IDROTTSFÖRBUND (SLIF)
Antagna vid förbundsstämman/Årsmötet den 15 mars 2016.
§1

Medlemmar

Stockholms landstings idrottsförbund (SLIF), nedan kallat förbundet, utgör ett
samverkansorgan för föreningar, inom och i nära anslutning till landstinget, med idrotts-,
motions- och hälsofrämjande verksamhet som fått inträde i förbundet och fullgör förpliktelser
enligt dess stadgar.
§2

Ändamål

Förbundets uppgift är
att främja idrotts- motions - och hälsofrämjande verksamhet för de anställda i Stockholms läns
landsting
att stötta anslutna föreningar i deras arbete med att främja idrotts- motions- och
hälsofrämjande verksamhet för de anställda i Stockholms läns landsting
att verka för att arbetsgivaren stödjer förbundet och dess föreningar och samarbeta med
arbetsgivaren i arbetet med idrotts- motions- och hälsofrämjande verksamhet för de
anställda i Stockholms läns landsting
att samarbeta med andra idrotts- motions- och hälsofrämjande organisationer, landsting,
regioner och kommuner.
§3

Medlemskap

Till förbundet kan efter skriftlig ansökan och förbundsstyrelsens godkännande anslutas
Idrotts- motions- och hälsofrämjande föreningar inom landstingets verksamhet.
Idrotts- motions- och hälsofrämjande föreningar med nära anknytning till landstingets
verksamhet.
En förening har normalt inte rätt till självständigt medlemskap i förbundet om föreningen
redan finns som del av en ovan angiven verksamhet som är ansluten till förbundet.
Förbundsstyrelsen kan ge dispens om särskilda skäl föreligger. Förening som vill utträda ur
förbundet ska skriftligen anmäla detta till förbundets styrelse. Styrelsen beviljar utträde i
samband med styrelsemöte.
§4

Verksamhets- och räkenskapsår

Förbundets verksamhets- och räkenskapsår ska sammanfalla med kalenderår. Anslutna
föreningars verksamhetsberättelser för det senast förflutna kalenderåret ska skickas till
förbundsstyrelsen snarast efter avslutat årsmöte i föreningen. Har föreningen sitt årsmöte
senare än förbundets årsmöte ska föreningen skicka preliminär verksamhetsberättelse innan
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förbundets årsmöte äger rum. Efter att föreningen har haft sitt årsmöte ska den slutliga
verksamhetsberättelsen skickas till förbundsstyrelsen.
§5

Förbundsstämma / Årsmöte

Ordinarie förbundsstämma ska hållas senast den 31 mars. Kallelse från förbundsstyrelsen ska
vara föreningarna tillhanda senast 30 dagar före stämman. Ärende som ska tas upp till
behandling på förbundsstämman ska vara inlämnat till förbundsstyrelsen före den 1 februari.
Förbundsstyrelsen har rätt att lämna proposition senare än 1 februari men som senast 14 dagar
före stämman.
Förbundsstyrelsen kan sammankalla extra förbundsstämma när så krävs. Kallelse ska då vara
föreningarna tillhanda senast 14 dagar före extrastämman. Vid en extra förbundsstämma
behandlas endast de ärenden kallelsen avser.
Vid förbundsstämman har varje ansluten förening rätt att representeras av två befullmäktigade
ombud. Förening med fler än 100 upp till 500 medlemmar har rätt till tre ombud. Föreningar
med över 500 medlemmar har rätt att utse fyra ombud. Ombud för förening i förbundet ska
före stämman ha betalat fastställd medlemsavgift i sin förening för det verksamhetsår
förbundsstämman avser.
All omröstning ska ske öppet om inte röstberättigat ombud yrkar att omröstningen ska vara
sluten. Alla frågor beslutas om med enkel röstmajoritet. Vid lika röstetal vinner den mening
eller förslag som företräds av ordföranden om denne har rösträtt. Annars avgörs röstning
genom lottning.
Varje val ska föregås av kandidatnominering. I händelse av sluten omröstning får röstsedel
inte innehålla fler namn än antalet personer som ska väljas. Får flera personer samma antal
röster ska omröstning ske mellan dessa personer. Blir det då åter lika röstetal avgörs
röstningen genom lottning.
Vid ordinarie förbundsstämma/årsmöte ska följande ärenden förekomma:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Upprop och fullmaktsgranskning
Godkännande av dagordningen
Val av ordförande för årsmötet
Val av sekreterare för årsmötet
Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera stämmans protokoll
Årsmötets behöriga utlysande
Styrelsens årsberättelse
Revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av förbundsordförande för kommande verksamhetsår
Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för två år
Val av en revisor för två år
Val av tre ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande
Handläggning av ärenden som förbundsstyrelsen bilagt till årsmötet för avgörande
eller annars i stadgeenlig ordning har kommit in.
15 Övriga frågor
16 Avslutning
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§7 Styrelse
För förbundets angelägenheter ansvarar en styrelse bestående av ordförande och åtta
ledamöter. Ordförande väljs för ett år och övriga för två år. Halva antalet ledamöter väljs
växelvis varje år. Styrelsen utser internt nödvändiga funktioner och är beslutsmässig då minst
fem medlemmar i styrelsen är närvarande.
Vid röstning som resulterar i lika röstetal vinner den mening eller förslag som företräds av
förbundsordföranden.
Förbundsstyrelsen har rätt att adjungera personer för speciella uppgifter inom förbundets
verksamhetsområde. Dessa har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.
Ansvaret för vissa frågor kan delegeras till särskilt för ändamålet, inom eller utom styrelsen,
tillsatt kommitté, projektgrupp, verksamhetsledare, idrottskonsulent eller annan person.
Kallelse med tillhörande handlingar till förbundsstyrelsens sammanträden ska skickas senast
sju dagar före sammanträdet.
§8

Revisorer

Förbundsstämman väljer två revisorer med uppgift att granska räkenskaperna och styrelsens
förvaltning under det gångna kalenderåret samt inlämna skriftlig revisionsberättelse till
ordinarie förbundsstämma. En revisor väljs varje år.
§9 Valberedning
Förbundsstämman väljer varje år en valberedning bestående av tre personer.
Förbundsstämman utser vem av ledamöterna som blir sammankallande och tillika ordförande
i valberedningen
§10 Stadgeändringar
Beslut om ändringar av dessa stadgar fattas av enig förbundsstämma för att vara giltiga. Vid
oenighet ska extra stämma hållas tidigast en månad därefter. Beslut vid denna extra stämma
ska ha minst två tredjedels majoritet för att vara giltigt.
§11 Upplösning
Beslut om förbundets upplösning ska för att vara giltigt fattas av två på varandra följande
förbundsstämmor varav en ska vara ordinarie och den andra hållas tidigast en månad därefter.
Sådant beslut ska vid var och en av dessa stämmor ha två tredjedels majoritet för att vara
giltigt. I beslutet om upplösning ska anges var förbundets handlingar m.m. skall arkiveras.

