2020-08-19
PROPOSITION
Styrelsen för Svenska Skridskoförbundets föreslår stämman att förbundet fr o m den
1 januari 2021 även ska omfatta (främja och administrera) verksamheten Kälksport.

Som en konsekvens av ett beslut enligt ovan krävs justering av ändamålsparagrafen
i förbunds stadgar.
Förslag till justeringar i Ändamålsparagraf:
Kapitel 1 Allmänna bestämmelser, § 1 Ändamål i Svenska Skridskoförbundets
stadgar enligt nedan:
SSF:s stadgar
1 Kap Allmänna bestämmelser
Paragraf
Nytt förslag
1§
Svenska Skridskoförbundet – i dessa stadgar
kallat förbundet – har till uppgift att främja
Ändamål
och administrera följande idrotter i Sverige
samt att företräda dessa internationellt:
•
•
•
•
•
•

Hastighetsåkning på is
Short Track
Hastighetsåkning på rullskridskor
Långfärdsskridsko på is
Roller Derby samt
Kälksport

Dessa idrotter
• kan utövas som idrottsverksamhet såväl
som friluftsaktivitet
• bedrivs enligt idrottsrörelsens
verksamhetsidé, 1 kap Sveriges
Riksidrottsförbund (RF) stadgar.
Förbundet skall aktivt verka för
• Att alla våra idrotter i alla dess
former utformas och organiseras så
att den i någon form blir tillgänglig
för alla
• Att alla våra idrotter i alla dess
former organiseras enligt
demokratiska principer och att
individuellt inflytande och
ansvarstagande skall eftersträvas i
gemensamma angelägenheter
• Att alla våra idrotter i alla dess
former som internationellt
kontaktmedel skall respektera alla
människors lika värde.

Nuvarande text
Svenska Skridskoförbundet – i dessa stadgar
kallat förbundet – har till uppgift att främja och
administrera hastighetsåkning på is, Short
Track, hastighetsåkning på rullskridskor,
långfärdsskridsko på is samt Roller Derby i
Sverige, på sådant sätt att det står i
överensstämmelse med idrottsrörelsens
verksamhetsidé enligt 1 kap Sveriges
Riksidrottsförbunds (RF) stadgar samt att
företräda dessa internationellt.

Förbundet skall aktivt verka för
• Att skridskosporten i alla dess former
utformas och organiseras så att den i
någon form blir tillgänglig för alla
• Att skridskosporten i alla dess former
organiseras enligt demokratiska
principer och att individuellt inflytande
och ansvarstagande skall eftersträvas i
gemensamma angelägenheter
• Att skridskosporten i alla dess former
som internationellt kontaktmedel skall
respektera alla människors lika värde.

Förbundet med
specialidrottsdistriktsförbund (SDF) och

Förbundet med specialidrottsdistriktsförbund
(SDF) och föreningar skall aktivt verka för en
dopingfri idrott

föreningar skall aktivt verka för en
dopingfri idrott.

Ett beslut om justeringar enligt ovan möjliggör för föreningar som bedriver kälksport att ansluta sig till Svenska
Skridskoförbundet och fortsätta att bedriva sin verksamhet.
Detta förutsatt att Svenska Kälksportförbundet vid en extra förbundsstämma under hösten 2020 beslutar om nedläggning
av Kälksportförbundet.

