Den 20 februari 2017
Till

Förbundsmötet 2017

PROPOSITION nr 1 - Nya stadgar för SBF och SDF
Nu gällande stadgar för boxningsidrotten antogs av Förbundsmötet 2012;
stadgarna för förbund och distriktsförbund skall stå i överensstämmelse
med Svenska Riksidrottsförbundets (RF:s) stadgar. RF organiserar stadgeenligt svensk idrott i förbund och föreningar; RF består därför av Specialidrottsförbund (SF) och Distriktsidrottsförbund (DF). RF har bestämt att
Svenska boxningsförbundet skall främja och administrera den svenska
boxningsidrotten och att det för boxningsförbundets regionala verksamhet
skall finnas distriktsförbund.
Svenska Boxningsförbundet (SBF) har utarbetat förslag till nya stadgar för
svenska boxningsförbundet och nya normalstadgar för boxningsdistrikten
baserat på RF:s stadgekommittés nya stadgemallar för SF (förbund) och SDF
(specialidrottsdistriktsförbund). Detta stadgearbete har delgivits SDF:n på
ett distriktsordförandemöte den 17 december 2016 i Kumla. Två SDF har
lämnat in remissvar. RF:s intentioner avser bl.a. förändrade målsättningar
och tvingande regler för svensk idrott samt inrättande av nya nämnder.
Givet att de nya stadgemallarna innehåller vissa väsentliga förändringar av
nu gällande stadgar för SBF och SDF:n, vilka nya regler kräver en bredare
och djupare bearbetning innan ett förslag läggs fram till Förbundsmötet för
slutligt beslut, har SBF på styrelsemötet den 20 januari 2017 funnit skäl att
inte lägga fram ett förslag till nya stadgar för förbund och distriktsförbund
till Förbundsmötet 2017.
SBF:s styrelse får därför lägga förslag till 2017 års Förbundsmöte att utse en
Stadgekommitté att göra en översyn av nu gällande stadgar för SBF och SDF
gentemot de stadgeförslag som RF:s stadgekommitté har utarbetat och det
beslut om normalstadgar som kommande Riksidrottsmöte kan komma att
besluta om. Kommittén bör vara klar med ett förslag under hösten 2017 i
det att förslaget kan gå ut på remiss till distrikten och förbunden med en
remisstid med senaste dag den 1 december 2017.
Stadgekommittén bör också få i uppdrag att se över de normalstadgar som
finns för föreningarna (boxningsklubbarna) inom svenska boxningsrörelsen.
För SBF:s styrelse
Tommy Lindström
Förbundsordförande

