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SXK stadgegruppen  

Anders Fischer (ordförande), Olof Nordell, Hugo Tiberg, Per Tistad 

 

Förslag till ändringar av SXK Riks stadgar 

Stadgegruppen får härmed överlämna sitt förslag till ändringar av stadgarna. Vi har gått igenom 

inkomna synpunkter från kretsordföranden, rådslaget m.fl. och vill göra följande kommentarer.  

SXK:s stadgar är mycket detaljrika. Man bör undvika att göra dem ännu mer detaljerade.  

De incidenter som inträffat under senare år, med oväntade avhopp från nominerade personer, är 

olyckliga. Enligt stadgegruppens mening är risken för liknande avhopp framöver trots allt begränsad, 

och den kan minskas genom att senarelägga den tidpunkt då valberedningens förslag till kandidater 

ska föreligga. Risken är större att någon av årsmötet vald ledamot i styrelsen eller valberedningen 

anser sig nödsakad att under löpande mandatperiod avgå av hälsoskäl eller andra skäl. 

Stadgegruppen föreslår därför följande. 

 Årsmötet bör välja en vice ordförande, som vid förfall för ordföranden kan leda styrelsens 

arbete. Valberedningen bör nominera en vice ordförande med sådan kompetens och erfarenhet 

att han eller hon kan tjänstgöra som ordförande. Årsmötet får därigenom större inflytande över 

valet av styrelsens ledning.  

Idag ska styrelsen inom sig utse en eller två vice ordförande. Frågan om ev. andre vice 

ordförande behöver inte stadgeregleras. Om styrelsen så vill kan den utse en andre vice 

ordförande. 

 

 Redan idag finns en suppleant i styrelsen. Stadgegruppen har diskuterat huruvida man borde 

utöka antalet suppleanter till två. Sedan 2009 har det hänt att en styrelseledamot avgått under 

löpande mandatperiod. Stadgegruppen anser att risken för att fler än en ledamot avgår under 

löpande mandatperiod är liten. Stadgegruppen föreslår därför inte att antalet suppleanter 

utökas.  

 

 Idag ska styrelsen inom sig utse en skattmästare. Frågan har väckts om man i stadgarna ska 

föreskriva att styrelsen inom sig ska utse en sekreterare. Idag står det styrelsen fritt att välja 

sekreterare, inom sig eller annan person. Sedan många år har styrelsen utsett kanslichefen att 

vara sekreterare. Enligt nuvarande praxis justeras styrelsens protokoll vid nästkommande 

styrelsemöte vilket innebär att alla ledamöter har ett inflytande över protokollets innehåll. 

Stadgegruppen kan konstatera att SBU och Seglarförbundet har samma regelverk som SXK, dvs. 

styrelsen ska enligt stadgarna utse inom sig en skattmästare medan frågan om sekreterare inte 

är stadgereglerad. Samma princip gäller i andra ideella föreningar med anställd kvalificerad 

personal, exempelvis Jägarförbundet, Aktieägarna, Kennelklubben och Brukshundsklubben. 

Enligt stadgegruppens uppfattning bör styrelsen även i fortsättningen ha frihet att välja 

sekreterare på samma sätt som idag. Frågan bör inte stadgeregleras.      
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 Nuvarande process för nominering utgår ifrån att alla förslag ska publiceras i På Kryss och är 

tidsmässigt styrd av utgivningsplanen för tidningen. Detta innebär att valberedningens arbete i 

praktiken måste slutföras före sommaren. Ledtiderna bör kortas. Stadgegruppen föreslår att hela 

tidtabellen för nomineringsprocessen offentliggörs i god tid i På Kryss. Valberedningens 

kandidatförslag offentliggörs på SXK:s webbplats senast den 20 september. Medlem som inte har 

tillgång till Internet kan då beställa en utskrift från kansliet som skickar den med post. 

Medlemsförslag ska ha inkommit senast den 15 oktober varefter valberedningen upprättar en 

vallista, som innefattar valberedningens förslag och medlemmarnas förslag, som publiceras i På 

Kryss och på webben. Stadgegruppen har även övervägt att korta ledtiden ytterligare genom att 

endast publicera vallistan på webben, men anser att en sådan reform bör anstå.  

 

 Det finns ett förslag med följande lydelse. "Om av valberedningen föreslagen kandidat skulle 

avsäga sig sin kandidatur efter det att valberedningen lämnat sitt förslag får valberedningen 

lämna kompletterande förslag till riksföreningens kansli med syftet att det alltid skall finnas 

kandidatförslag från valberedningen till samtliga val på årsmötet. Kompletterande förslag från 

valberedningen skall publiceras på föreningens webbplats och även i medlemstidning om detta, 

beroende på när förslagen kandidat avsagt sig sin kandidatur, är möjligt." Stadgegruppen har 

ingående diskuterat detta förslag men vill inte föreslå denna ordning av följande skäl. Om 

valberedningen skulle ges tillfälle till att komma med kompletterande förslag måste 

medlemmarna därefter få tid att komma med motförslag. Det är en grundläggande demokratisk 

princip att medlemmar ska ha möjlighet att lägga motförslag till valberedningens förslag. Alla 

medlemmar ska kunna poströsta. Då poströstningen inleds måste vallistan med alla kandidater 

vara fastställd. Därefter får den inte ändras eller kompletteras. Stadgegruppen föreslår därför 

istället att ledtiderna kortas så att valberedningens arbete kan slutföras i september.  

 

 Valberedningen ska bestå av fem ledamöter. Det är olyckligt om valberedningen skulle decimeras 

numerärt p.g.a. oväntad avgång. Stadgegruppen föreslår att årsmötet väljer, utöver fem 

ledamöter, även två suppleanter.  

 

 Före 2011 nominerade styrelsen valberedning men denna ordning ansågs på goda grunder 

olämplig. Idag ska rådslaget nominera valberedning. Rådslaget är i övrigt ett samrådsorgan utan 

beslutsmandat. Stadgegruppen kan konstatera att nuvarande ordning inte fungerar 

tillfredsställande och därför bör en ny ordning prövas. Stadgegruppen föreslår att 

kretsordföranden bildar en nomineringsgrupp. Vi utgår ifrån att kretsordföranden gemensamt 

kan komma överens om hur arbetet i nomineringsgruppen ska bedrivas. Nomineringsgruppens 

kandidatförslag offentliggörs på SXK:s webbplats senast den 1 oktober.   

 

 I nuvarande stadgar finns i § 15 Ersättare följande: "Om avgång ur styrelse, valberedning eller 

revision skulle leda till men för föreningens verksamhet skall valberedningen utse ersättare fram 

till nästa årsmöte."   

Styrelsens medlemmar ansvarar kollektivt och individuellt inför årsmötet, som kan vägra 

ansvarsfrihet. I ideella föreningar gäller vanligtvis att årsmötet, eller extra medlemsmöte, har 

befogenhet att utse ledamöter i styrelsen, ingen annan. Om valberedningen skulle utse ersättare 

uppkommer frågan vilken status en sådan person har, gentemot vem denna ansvarar och vem 
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som ska pröva frågan om ansvarsfrihet.  

Stadgegruppen föreslår att § 15 ändras på så sätt att styrelsen kallar till extra medlemsmöte för 

att förrätta fyllnadsval, såvida inte styrelsen, efter samråd med valberedningen och samtliga 

kretsordföranden, bedömer att valen kan anstå till nästkommande årsmöte. Stadegruppen 

föreslår även regler för beslut om valordning m.m. för val vid sådant extra medlemsmöte. 

 

 I nuvarande stadgar § 19 står det så här: "Styrelsen skall pröva begäran om att få bilda en krets. 

Sådan begäran skall för att kunna prövas, göras skriftligt av medlemmar boende inom ett 

begränsat geografiskt område eller som har annan intressegemenskap, som inryms i föreningens 

ändamål och syften samt grundar sig på behov som inte kan tillgodoses centralt eller regionalt."  

Stadgegruppen föreslår att ordet "kan" stryks i texten: ... grundar sig på behov som inte kan 

tillgodoses centralt eller regionalt. Stadgegruppen har diskuterat innebörden i ordet "kan" och 

kommit fram till nuvarande formulering innebär att man begränsar möjligheten att bilda en ny 

krets på ett onödigt sätt. Även om man stryker detta ord ska ju styrelsen pröva frågan och 

årsmötet fatta beslut.    

  

 

 


