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Förbundsstyrelsens förslag 

Förbundsårsmöte respektive skidskytteforum/konferens genomförs vartannat år. 

Förbundsstyrelsen (SSSF) föreslår:  

- att Svenska Skidskytteförbundets årsmöte augusti 2022 beslutar att styrelsen får i 
uppdrag att utse och tillsätta en arbetsgrupp med uppdraget att göra en översyn 
och utreda nedan förslag till ändringar. Arbetsgruppen presenterar förslaget med 
motivering till förbundsstyrelsen som anmäler förslaget till årsmötet 2023. 
 

Förslag: 

- att Svenska Skidskytteförbundet från och med år 2023 genomför förbundsårsmöte 
respektive skidskyttesforum/konferens vartannat år. Udda år arrangeras 
förbundsårsmöte. Jämna år arrangeras skidskytteforum/konferens.   

- att mandatperioderna för förbundsordförande från år 2023 blir två år och för 
ledamöter av förbundsstyrelsen likaledes två år.   

- att det genomförs en utvärdering av att genomföra förbundsårsmöte vartannat år 
efter förbundsårsmötet 2027.   

- att Svenska skidskytteförbundets stadgar ändras enligt beslut på de ställen där 
det krävs.   

 

Tillvägagångssätt  

Styrelsen får i uppdrag att utse och tillsätta en arbetsgrupp som får uppdraget att göra en 
översyn av årsmötesintervall och mandatperiod för styrelseordförande respektive 
styrelseledamot i förbundsstyrelsen.  Arbetsgruppen presenterar förslaget med 
motivering till förbundsstyrelsen som anmäler förslaget till årsmötet 2023. 
Arbetsgruppens yttrande bör vara styrelsen tillhanda senast 1 maj 2023. 

Arbetsgruppen skall starta arbetet med inhämtande av uppgifter från andra likvärdiga 
förbund. Redan idag finns sådant material och sådana frågeställningar tillgängliga för att 
kunna utgöra en god och tillräcklig bas för arbetsgruppens vidare arbete 

 

Bakgrund 

Svenska Skidskytteförbundet och svenskt skidskytte har sedan drygt femton år 
genomgått en remarkabel förändring och utveckling. Även ekonomiskt har utvecklingen 
varit och är fortfarande mycket positiv 

Förbundet och skidskytterörelsens dokument Strategi 2026, slår fast målet att ha en klart 
uttalad strävan att vara världsledande på alla nivåer. 



 

 

Naturligtvis kräver detta förändrade och än mer professionella och 
utvecklingsorienterade arbetsformer och rutiner. 

Med tanke på det långsiktiga uppdraget med utveckling av verksamheten som en 
förbundsstyrelse (SSSF) har att ta ansvar för, på uppdrag av skidskytterörelsen, anser 
förbundsstyrelsen att det är lämpligt att ett förbundsårsmöte genomförs vartannat år. Det 
skapar större möjligheter för ledamöter att sätta sig in i verksamheten men framförallt att 
långsiktigt driva viktiga frågor och bidra till utveckling.  

Som en konsekvens av ovanstående föreslås även mandatperioden för 
styrelseordförande bli två år. Detta är viktigt inte minst sett ur ett rekryteringsperspektiv. 
Att leda ett långsiktigt och strategiskt utvecklingsarbete kräver tid och möjlighet att hinna 
skaffa sig kunskap, insikt och att ges möjlighet att sätta sig in i verksamheten.  

Mandatperiod längre än 2 år känns i dagsläget inte aktuellt. 

En utvärdering av denna nya ordning föreslås genomföras efter förbundsårsmötet år 
2027.  

Ett förbundsårsmöte med dess mer formella former ska lämpligen kompletteras 
vartannat år med ett skidskytteforum/konferens där det finns plats för mer informella 
samtal och diskussioner om viktiga utvecklings och framtidsfrågor inom skidskyttet. Ett 
sådant upplägg gör att flera ledare kan involveras i den demokratiska processen och 
trösklarna för deltagande i debatten blir lägre. Olika specialkompetens kan i olika grupper 
diskutera utvecklingsarbete och utvecklingsformer i en mer informell miljö. Där ärendet 
sedan förs vidare på ett tjänstemannaplan, alternativt till nästa förbundsårsmöte. 

Underlag till detta förslag från förbundsstyrelsen har erhållits genom att studera det 
demokratiska mötesupplägget inom Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Där 
genomförs Riksidrottsmötet (RIM), som är beslutande, vartannat år och följande år 
arrangeras Riksidrottsforum, som ej är beslutande, där det informeras och diskuteras om 
viktiga frågor inför kommande RIM, men även andra aktuella ämnen inom svensk idrott.  

Det finns goda erfarenheter från andra specialidrottsförbund på föreslagen modell. De 
positiva erfarenheterna handlar dels om att få ett mer långsiktigt fokus på beslut och olika 
vägval för verksamheten inom de aktuella specialförbunden, men även delaktighet från 
flera personer och grupper i diskussioner, samtal och debatter. Den föreslagna 
ändringen för med sig ett flertal följdändringar i stadgarna. Dessa ska arbetas fram och 
presenteras på årsmötet 2023 utifrån förslaget som läggs fram. 

 


