
Motion Distriktårsmöte 1, 2023 
Rösträttsfördelning 

 
”Motion om ökad demokrati och jämlikhet – 
utred förändrad rösträttsfördelning”  
 
1. Bakgrund  
 
Vårt samhälle är en demokrati, allas röst är lika mycket värd och lika viktig. 
Röstsystemet i våra val i Sverige utgår från principen ”en person, en röst” oavsett 
inkomst, yrkestitel eller framgång. En princip att värna och som gäller i princip i alla 
sammanhang utom inom friidrotten.  
 
På distriktårsmötena för Göteborgs Friidrottsförbund utgår vi från SM-poäng och 
delar ut antal röster utifrån framgång (förutom en grundröst som samtliga 
föreningar har). Vi ser inte till bredd, åldersstruktur, jämlikhet, mångfald eller 
samhällsinsats, utan vi ger ut rösterna enbart efter SM-poäng.  
(Se utdrag ur stadgarna för GFIF från 2021-11-29) 
 
Friidrotten är idag inte enbart SM-framgångar. Vi vill så klart ha spets men vi vill 
idag även ha med alla andra, bredden, idrotten för livet, masters, OCR, para och så 
vidare. Då kan vi inte basera rösterna på årsmötet utifrån SM-poäng. Det är inte 
demokratiskt och inte värdigt 2022 eller 2023. Det gynnar inte heller det goda 
samarbetet vi vill ha inom friidrotten, då alla inte är lika värda.  
 
2. Förslag på beslut  
 
Vi (Lerum Friidrott) föreslår därför att distriktårsmötet ger styrelsen att ansvara för 
att ta fram en modell för att ändra röstlängdsmodellen till en mer demokratisk 
variant som bygger på tanken att all friidrott är lika mycket värd och att modellen 
förslagsvis efter dialog mellan arenaföreningarna kan bli ett styrelseförslag till 
kommande distriktårsmöte.  
 
Motionslämnare: Lerum Friidrotts styrelse 

 

 



Styrelsens svar på Motion angående Rösträttsfördelning 
 
Styrelsen för Göteborgs Friidrottsförbund, GFIF, sympatiserar med motionärens 
invändningar mot rösträttsfördelningen och hur demokratisk den upplevs. Det går 
att diskutera om det finns andra sätt att fördela rösträtt där fler eller för den delen 
färre parametrar ingår.  
 
En modell med till exempel en röst/förening eller rösträtt i förhållande till 
medlemsantal skulle väl mest likna det sätt vi fördelar rösträtten i allmänna val.  
Ett problem med att ge en röst/förening är att föreningar som idag är medlemmar 
men inte bedriver någon friidrottsverksamhet skulle få majoritet på årsmötet.  
 
Vid rösträtt i förhållande till medlemsantal skulle vi tvingas förlita oss helt på 
föreningarnas uppgifter och dessutom skulle stora föreningar utan 
friidrottsverksamhet få oproportionerligt stort inflytande. 
 
Det går heller inte att diskutera rösträtten på GFIF:s årsmöte utan att också 
diskutera rösträtten på Svenska Friidrottsförbundets, SFIF, årsmöte då dessa är tätt 
sammankopplade. I dagens system fördelas rösträtten på SFIF:s årsmöte utifrån 
LOK-stöd samt SM-poäng, medan rösträtten på specialdistriktens, SDF, årsmöten 
fördelas enbart efter SM-poäng. Märk att de mandat som fördelas efter SM-poäng, 
fördelas över hela landet. Dvs att detta kan slå olika från ett år till ett annat, 
beroende på hur många SM-poäng ett SDF tar. 
 
Dagens medlemsavgift till SFIF är differentierad och baserad på det antal SM-
poäng en förening tar. Tanken med detta är att de föreningar som tar SM-poäng 
också är de som mest utnyttjar SFIF:s tjänster. Då det är SDF som har rösträtt på 
SFIF:s årsmöten och formellt utser ombud på respektive årsmöten, har 
stadgeförfattarna antagligen tyckt att det är rimligt att dessa föreningar också 
har mest inflytande vid SDF:s årsmöten. 
 
Därför behöver vi vara medvetna om att vi inte äger denna fråga själva, utan att 
förfarandet finns beslutat i de normalstadgar vilka gäller SDF tillhörande SFIF. Det 
går inte att lösgöra GFIF från detta förfarande, utan det måste genomföras i hela 
landet. För att ändra detta krävs alltså en motion till SFIF:s årsmöte, med väl 
genomtänkta förslag och riskbedömningar. Till exempel skulle ett ”plattare” 
rösträttsförfarande sannolikt också medföra en utjämning av medlemsavgifterna 
och därmed betydligt högre sådana för de föreningar vilka inte tar SM-poäng i 
dagens system. 



”Styrelsen vill gärna medverka till att starta en diskussion inom Svensk Friidrott”  
 
Då en ändring av rösträttsförfarandet sålunda påverkar föreningar och SDF i hela 
landet, tror inte styrelsen att vi i Göteborg själva kan konstruera en modell som 
hela landet blir nöjda med. Dock vill styrelsen gärna medverka till att starta en 
diskussion inom svensk friidrott, huruvida det system man har idag kan förbättras 
enligt motionärens intentioner, utan att för den skull riskera att de föreningar som 
bedriver friidrottsverksamhet tappar inflytande. 
 
 
Styrelsen föreslår därför årsmötet… 
 
…att avslå motionen; 
…att uppdra åt ordföranden att starta diskussioner med styrelsen i SFIF och 
styrelserna i övriga SDF för att undersöka viljan att hitta ett system mer i enlighet 
med motionärens intentioner; 
…att redovisa resultatet av dessa diskussioner till motionären senast 2023-06-30 
och samtidigt anslå resultaten på GFIF.s hemsida. 
 
 

 


