
Motion till F18-förbundets 
årsstämma den 24 januari 2023 

Ändring av Svenska Formula Förbundets stadgar (1/2) 

Syfte 

Förslaget syftar till att uppdatera stadgarna  

• Med avseende på saker som inte längre stämmer, främst vilka klasser som företräds just nu 

och vilka deltagarna i styrelsen ska vara. 

• så att det är tydligare vilka som företräder föreningen med vilket mandat, vilket är viktigt i 

relationen med banken så att ny Ordförande och Kassör kan få tillgång till Föreningens 

konton. 

Bakgrund  

I Förbundets stadgar § 1 Organisationstillhörighet framgår att: 

Svenska Formula Förbundet (SFF) företräder främst 2-mans katamaranklasser med egna entyps- eller 

konstruktionsregler. Nya klasser i samma anda kan antas. Vilka klasser som ingår samt organisation 

framgår för respektive år av Appendix A. 

I §2 Medlemskap står att man ska betala med Bankgiro, men Bankgiro har nästen halt ersatts av 

Swish och andra betalningsmetoder finns. 

Vidare står i §19 Sammansättning att: 

Styrelsen skall bestå av ordförande, kassör, sekreterare. Ordförande väljs på årsmöte på 1 eller två år. 

I övrigt konstituerar sig styrelsen själva. Styrelsen ska även representera klasserna med 

klassrepresentanter. En för varje klass. Val enligt beslut på årsmöte. Samtliga väljs på två år vid 

årsmöte, hälften på udda år. 

I Förbundets stadgar finns också ett Appendix A som avser verksamhetsplan. Men den senaste 

verksamhetsplanen som skapades var 2017 när stadgarna senast ändrades. Där framgår också vilka 

som företräder de olika klasser som förbundet företräder (F18, Nacra 17 och F16).  

Men i praktiken företräder Förbundet endast klassen F18. Appendix A har upphört att ha en praktisk 

funktion och kan därtill ställa till förvirring avseende styrelsens sammansättning avseende 

klassrepresentanter.  

Vidare är det inte tydligt i Stadgarna vem/vilka i styrelsen som företräder föreningen gentemot banken. 

Detta kan leda till problem i kontakt med banken om det saknas protokoll där det tydligt framgår i en 

beslutsformulering vem/vilka som företräder föreningen gentemot banken. 

  



Förslag till beslut 

Ändra i stadgarna till följande förslag som ersätter tidigare formulering i samma paragraf:  

§ 1 Organisationstillhörighet: 

Svenska Formula Förbundet (SFF) företräder Formula 18-klassen i Sverige. Styrelsen kan också fatta 

beslut om att andra 2-mans sportkatamaraner med egna entyps- eller box-konstruktionsregler skall 

företrädas. I dessa fall ska en klassrepresentant för varje ingående klass utöver F18 väljas in i 

styrelsen vid en Föreningsstämma, vanligtvis nästkommande Årsmöte. 

Ersätter följande 

Svenska Formula Förbundet (SFF) företräder främst 2-mans katamaranklasser med egna entyps- eller 

konstruktionsregler. Nya klasser i samma anda kan antas. Vilka klasser som ingår samt organisation 

framgår för respektive år av Appendix A. 

§ 4 Medlemskap  

Medlemskap i SFF erhålles årsvis genom inbetalning till SFF med namn och kontaktuppgifter. 

Ersätter följande 

Medlemskap betalas årsvis i SFF. Medlemskap kan erhållas av person och förening. Genom 

inbetalning till SFFs bankgiro med namn och epostadress ges medlemskap i SFF. 

§19 Sammansättning: 

Styrelsen skall bestå av 3 till 7 ledamöter som väljs på ett år i taget. Ordförande, kassör och 

sekreterare samt eventuella övriga ledamöter väljs vid årsmötet. Styrelsen bestämmer själva vilka 

roller och ansvar de olika ledamöterna ska ha i styrelsen. 

Revisor och revisorssuppleant skall väljas på årsmöte. Dessa väljs på ett eller två år.  

En Teknisk Kommitté skall bestå av minst två klassrepresentanter per ingående klass varav minst en 

styrelseledamot. Den Tekniska Kommittén har hand om all mätning, mätbrevs utfärdande och 

hantering av tekniska motioner samt rådgivning om tekniska bestämmelser. Styrelsen konstituerar 

teknisk kommitté.  

Avgår styrelseledamot under mandattiden utser styrelsen ersättare under tiden fram till nästa årsmöte, 

då ett eventuellt kompletteringsval sker. Avgår flera ledamöter samtidigt under mandattiden skall extra 

möte inkallas och ersättare väljas.  

Ordföranden är SFFs officielle representant, leder styrelsens förhandlingar och övervakar dessa 

stadgars åtlydande. I ordförandens frånvaro träder Sekreteraren in i hens ställe. 

Ersätter följande 

Styrelsen skall bestå av ordförande, kassör, sekreterare. Ordförande väljs på årsmöte på 1 eller två år. 

I övrigt konstituerar sig styrelsen själva. Styrelsen ska även representera klasserna med 

klassrepresentanter. En för varje klass. Val enligt beslut på årsmöte. Samtliga väljs på två år vid 

årsmöte, hälften på udda år. Styrelsen ska bestå av 3 – 7 ledamöter förutom klassrepresentanter.  

Revisor skall väljas på årsmöte. Väljs på två år. Revisorsuppleant skall väljas på årsmöte. Väljs på ett 

eller två år.  



Teknisk kommitté skall bestå av en klassrepresentant per ingående klass samt två 

styrelsemedlemmar, varav en klassrepresentant är sammankallande. Tekniska kommittén har hand 

om all mätning, mätbrevs utfärdande och hantering av tekniska motioner samt rådgivning om tekniska 

bestämmelser. Styrelsen konstituerar teknisk kommitté.  

Avgår styrelseledamot under mandattiden utser styrelsen ersättare under tiden fram till nästa årsmöte, 

då ett eventuellt kompletteringsval sker. Avgår flera ledamöter samtidigt under mandattiden skall extra 

möte inkallas och ersättare väljas. Ordföranden är SFFs officielle representant, leder styrelsens 

förhandlingar och övervakar dessa stadgars åtlydande. I ordförandens frånvaro träder vice 

ordföranden in i hans ställe. Övriga funktioner och roller för styrelsens arbete sker enligt styrelsens 

omdöme och behov. Detta för att snabbt kunna agera till medlemmarnas och klassens nytta. 

§ 21 Ansvar och företrädande gentemot banken 

Det åligger styrelsen att verka för att fullfölja SFFs mål enligt paragraf 2 och att vid behov 

överenskomma med Svenska Seglarförbundet om lämplig ansvarsfördelning mellan Svenska 

Seglarförbundet och SFF.  

Styrelsen fördelar arbetsuppgifter inom sig enligt egen fördelning.  

Styrelsen är gemensamt ansvarig för förvaltningen av SFFs tillgångar och den ekonomiska 

hanteringen.  

Ordförande och Kassör företräder SFF gentemot banken ”var och en för sig” om inget annat beslutas. 

Styrelsen kan när som helst ändra detta så att Ordförande och Kassör i stället företräder ”Två i 

förening”. SFFs företrädare kan ge ytterligare en eller flera andra styrelseledamöter behörighet till 

Internetbanken och bankens produkter och tjänster om det är praktiskt för styrelsens arbete. 

Styrelsens övriga ledamöter ska av Ordförande eller Kassör hållas informerade om beslut som har 

större påverkan på Föreningens ekonomi. 

Ersätter följande 

§ 21 Åligganden  

Styrelsen är gemensamt ansvarig för förvaltningen av SFFs tillgångar och den ekonomiska 

hanteringen. Det åligger styrelsen – med den begränsning som följer av särskilda bestämmelser i dess 

stadgar – att verka för att fullfölja SFFs mål enligt paragraf 2 och att vid behov överenskomma med 

Svenska Seglarförbundet om lämplig ansvarsfördelning mellan Svenska Seglarförbundet och SFF. 

Styrelsen fördelar arbetsuppgifter inom sig enligt egen fördelning. 

Appendix A Utgår i sin helhet. 

http://www.f18sweden.se/wp-content/uploads/2017/01/sff_appendix_a_2017.pdf 

 

Jag föreslår föreningsstämman att besluta enligt förslaget. 

Stockholm 2022-11-30 

 

____________________________________ 

Lars Linder    

http://www.f18sweden.se/wp-content/uploads/2017/01/sff_appendix_a_2017.pdf

