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Svenska Squashförbundets Stadgar, Förslag uppdatering och
stadgeändring
Kapitel 4 Revision och revisorer (ändring)
Borttagande av RF:s revisionskommitté med anledning av att denna funktion inte finns kvar
inom RF.
Gällande stadgar:
Förbundets förvaltning och räkenskaper revideras av två revisorer av vilka en är medlem
i RF:s revisionskommitté. En av revisorerna skall vara minst godkänd revisor.
Förslag ändring:
Förbundets förvaltning och räkenskaper revideras av en auktoriserad revisor eller godkänd
revisor med revisorsexamen.

Kapitel 4 Förbundsstyrelsen (uppdatering)
I enlighet med årsmötet 2016 (2017-02-05) uppdaterat antal övriga ledamöter från sex (6)
till fyra (4) samt antal suppleanter från två (2) till en (1). Detta slår även igenom på § 33
Sammanträden, kallelse, beslutsmässighet. Här justeras då antal ledamöter som krävs för att
begära styrelsens sammanträde, närvaro samt enighet till tre ledamöter.
Gällande stadgar:
§ 32 Sammansättning
Förbundsstyrelsen - som är Förbundets högsta beslutande organ när förbundsmöte inte
är samlat - består av ordförande och sex övriga ledamöter samt två suppleanter, och båda
könen skall vara representerade.
Ordföranden bestämmer när suppleant skall kallas till sammanträde. Styrelsen utser bland
sina ledamöter vice ordförande och kassaförvaltare samt tillsätter de övriga funktionärer
som behövs.
Uppdatering:
5.1 Sammansättning
Förbundsstyrelsen - som är Förbundets högsta beslutande organ när förbundsmöte inte
är samlat - består av ordförande och fyra övriga ledamöter samt en suppleant, och
båda könen skall vara representerade.
Ordföranden bestämmer när suppleant skall kallas till sammanträde. Styrelsen utser
bland sina ledamöter vice ordförande och kassaförvaltare samt tillsätter de övriga
funktionärer som behövs.
Gällande stadgar:
§ 33 Sammanträden, kallelse, beslutsmässighet
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när styrelsen har beslutat

härom eller på framställning av minst fyra ledamöter. Kallelse till sammanträde utsänds
minst 14 dagar före detta.
Vid styrelsesammanträde skall efter vederbörlig kallelse minst fyra ledamöter vara
närvarande för att styrelsen skall vara beslutsmässig. För alla beslut krävs att minst fyra
ledamöter är ense om beslutet. Röstning får ej ske genom fullmakt.
Om ordföranden anser det vara nödvändigt, får brådskande ärende avgöras genom
skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Beslut skall anmälas vid närmast
följande sammanträde.
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden på ett verkställande
utskott, som utses inom styrelsen, på kommitté, som har tillsatts för särskild uppgift,
eller på enskild styrelseledamot eller anställd.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall snarast
underrätta styrelsen härom.
Uppdatering:
§ 33 Sammanträden, kallelse, beslutsmässighet
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när styrelsen har beslutat
härom eller på framställning av minst tre ledamöter. Kallelse till sammanträde utsänds
minst 14 dagar före detta.
Vid styrelsesammanträde skall efter vederbörlig kallelse minst tre ledamöter vara
närvarande för att styrelsen skall vara beslutsmässig. För alla beslut krävs att minst tre
ledamöter är ense om beslutet. Röstning får ej ske genom fullmakt.
Om ordföranden anser det vara nödvändigt, får brådskande ärende avgöras genom
skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Beslut skall anmälas vid närmast
följande sammanträde.
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden på ett verkställande
utskott, som utses inom styrelsen, på kommitté, som har tillsatts för särskild uppgift,
eller på enskild styrelseledamot eller anställd.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall snarast
underrätta styrelsen härom.

