Proposition om stadgeändring SSFF's stadgar, nuvarande i version 4.8

Allmänt om stadgeändring:
7.2 Ändring
Förslag till ändring av dessa stadgar får framläggas av Förbundsstyrelsen eller anslutna föreningar.
Förslaget till ändring läggs fram i form av proposition eller motion till Årsstämman.
För bifall till stadgeändring krävs beslut av årsstämman med minst 2/3 majoritet. Föreslagna propositioner och motioner
angående stadgeändring skall medfölja årsstämmohandlingarna samt vara upptagna på dagordning för att kunna
behandlas. Stadgarna skall för att bli gällande även godkännas av FSF styrelse.
Nuvarande lydelse:
8.10 Beslut
Med undantag av ärenden enligt 7.2 samt 12.1 avgörs vid omröstning alla ärenden med enkel majoritet. Omröstning
sker öppet såvida icke ombud begär sluten omröstning. Vid val skall omröstning ske med de nominerade som erhållit
lika röstetal. Skulle vid omröstning, röstetal förbli lika avgör lotten. Ledamot av SSFF styrelse får ej företräda förening
som ombud.
8.14 Mandattid
Samtliga styrelseledamöter, revisorer, valberedning och RI tillsätts på ett arbetsår. Styrelsens arbetsår är från
årsstämma till årsstämma.
10.1 Sammansättning
Förbundsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, USK-ordförande, MKordförande,
tävlingsansvarig samt två övriga ledamöter.

FÖRSLAG TILL ÄNDRING:
betr SSFF-ledamots ombudsrätt, val av MK-ordf på stämman och 2-årig mandatperiod för
styrelsemedlemmar.

8.10 Beslut
Med undantag av ärenden enligt 7.2 samt 12.1 avgörs vid omröstning alla ärenden med enkel
majoritet.Omröstning sker öppet såvida icke ombud begär sluten omröstning.Vid val skall omröstning ske
med de nominerade som erhållit lika röstetal. Skulle vid omröstning, röstetal förbli lika avgör lotten.
8.14 Mandattid
Minst två och högst fyra av de som årstämman väljer tillsätts för två arbetsår, övriga väljs för ett arbetsår. Styrelsens
arbetsår är från årsstämma till årsstämma.
10.1 Sammansättning
Förbundsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, USK-ordförande, samt fyra övriga
ledamöter.
------------------------------------------------------------

Apropå de diskussioner vi haft om sammanslagningar v USK och TK se nedan (min understrykning)
Med andra ord hänger ej nuvarande lydelse av stadgarna ihop (först står det att MK-ordf SKA väljas på årsstämman sen
är det upp till styrelsen att inrätta kommitter. För mig är en kommitteordf utan kommitte en vanlig ledamot. En inte helt
gedigen lydelse idag!

4.3 Kommittéer
Förbundsstyrelsen kan självständigt fördela arbetet inom sig på ett antal kommittéer. Dock skall alltid en Utbildningsoch säkerhetskommitté tillsättas (USK).

USK ansvarar tillsammans med RI på följande områden:
- Utforma Föreskrifter och Definitioner (FoD)
- Utforma pilotutbildning med tillhörande utbildningsmanualer
- Utforma samt genomföra instruktörsutbildning
- Administrera samt genomföra instruktörsseminarier
- Handha haverirapporter
- Kommittéerna får besluta inom ramen för sin ekonomiska budget.
Beslut av större vikt tas av Förbundsstyrelsen

