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Proposition – ändring av 5 kap. 1§ Förbundsstyrelsens Sammansättning

Bakgrund
Under Riksidrottsmötet (RIM) i maj 2017 beslutade den svenska idrottsrörelsen att anta
Riksidrottsstyrelsen förslag till intensifierat jämställdhetsmål, som ska uppnås 2025. Det övergripande
målet för idrottens jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och
sitt deltagande i idrottsrörelsen.
Svenska Landhockeyförbundets förbundsstyrelse tror att mångfald och representation bidrar till ett större
demokratiskt utrymme och breddad kompetens att leda svensk Landhockey framåt. Redan idag är
Landhockey i Sverige någorlunda jämställd men vi vill med detta förslag skriva in det tydligare i stadgarna
gällande förbundsstyrelsen, att vi arbetar mot samma, eller till och med ännu bättre och högre, mål som RF.
De internationella förbund vi har att förhålla oss till, European Hockey Federation (EHF) och International
Hockey Federation (FIH), har upptagit i sina stadgar att könsfördelningen mellan övriga ledamöter ska vara
50% av vardera kön. Vi önskar samma fördelning, alltså ett skarpare ställningstagande än det som kommer
stå i Riksidrottsförbundets (RF) stadgar från och med den 1 juni 2021 som lyder ”att inget kön ska vara
representerat med mindre än 40 procent”.
Vi väljer dock att med detta förslag gå ut försiktigt genom att säga att fördelningen bör vara 50%. I
samband, eller innan, med att RF 2021 ändrar i sina stadgar enligt ovanstående så bör även SLHF skärpa
lydelsen och byta ut bör mot skall.
SLHFs förbundsstyrelse vill också skärpa lydelsen angående antalet ledamöter i styrelsen. Den
stadgeändring som genomfördes föregående årsmöte gjorde gällande att antalet ledamöter i styrelsen
kunde vara 4-6 personer. Vi anser att det borde väljas 4 eller 6 personer till övriga ledamöter i styrelsen.

Förbundsstyrelsen propositionsförslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman
-

att årsmötet beslutar om att ändra första stycket i stadgarna 5 kap. 1§ Sammansättning enligt
de kursiverade tilläggen nedan

5 kap. 1§ Sammansättning
Förbundsstyrelsen, som skall bestå av kvinnor och män, utgörs av ordförande samt 4 eller 6
övriga ledamöter valda av förbundsmötet. Könsfördelningen mellan övriga ledamöter bör vara
representerad till 50 procent av vardera kön.

