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RÖSTFÖRDELNING VID ÅRSSTÄMMOR I OLIKA FÖRBUND 
 

Finlands Basketbollförbund 

 

Verksamhetsår 1/7-30/6. 

 

2 Förbundsmöten årligen, ett på våren, ett på hösten. 

Vårmötet väljer förbundsstyrelse, fastställer verksamhetsplan och budget. 

Styrelsen består av 9 personer + ordförande. Var och en väljs på 3 år och valen fördelas ut 

över 3 år, alltså 3 personer väljs varje år. Ordförande väljs på 3 år vart tredje år. 

Vid höstmötet lämnas årsrapport och bokslut för godkännande. 

 

Förutom Förbundsmöten, genomförs ”Klubbmöten” med föreningarnas ordförande 

regelbundet. 

 

Det finns ca 250 registrerade och godkända föreningar.  

Godkänd förening är den som betalt in årsavgift. 

Varje förening oavsett storlek, har 1 röst. 

Varje förening har därutöver 1 röst för per licensierad spelare/coach.  

En förening kan maximalt ha 200 röster. 

Distrikt har inga röster vid Förbundsmötet. 

6 distrikt med varsin styrelse. Handhar i huvudsak regional tävlingsverksamhet. 

 

Vid Förbundsmötet 2021 var den totala röstlängden 30.200 röster. 

Av de ca 250 föreningarna deltog ca 40 föreningar med den totala röstmängden 13.400 

röster. 

 

Det pågår diskussioner om att höja taket för max antal röster från 200 till 300 eller 400. Detta 

för att uppnå mer demokratisk balans mellan större och mindre föreningar. 

 

Utbildningen är enbart specifika basketbollutbildningar, där Finland betonar kvaliteten. Det 

finns ca 10 utbildare, som svarar för utbildningen på alla nivåer. Dessa utbildar på beställning 

från en eller fler klubbar som går samman. 

För övriga utbildningar används Finlands motsvarighet till vårt SISU. 

 

Man arbetar målmedvetet med att komma till rätt med i huvudsak två utmaningar: 

Att få fler föreningar engagerade till Förbundsmötena. 

Att bli bättre genom sina distrikt på att starta nya klubbar. 

 

Man betonar landslagets framgångar som en avgörande faktor för antalet utövare. 

Från 2011, har man ökat med 31%. Här syns främst två tydliga ”hopp” i statistiken; 2014 när 

Finland deltog i VM i Spanien; 2017 då man var värd för en grupp i EuroBasket 2017. 

Samtidigt visar opionsundersökningar att man under motsvarande period i allmänhetens 

ögon, gått från 24:e mest populära idrott i Finland till 6:e mest populära. 
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Danmarks Basketbollförbund 
Röster baserat på antal lag i seriespel.  

0-8 lag = 1 röst.  

9-16 lag = 2 röster.  

17+ lag = 3 röster. 

 

Norges Basketbollförbund 
 

2 representanter per region + 1 representant ytterligare per 5:e förening över 10. 

1 representant per förening med lag i BLNO herr eller dam. Max 1 representant per förening. 

1 representant per förening med över 100 medlemmar. 

 

Svenska Gymnastikförbundet 
 
SGF har ca 1100 föreningar. 250.000 medlemmar. 30.000 licensierade för tävling.  
Fördelning mellan motions- resp. tävlingsinriktade föreningar ca 80/20. Denna skillnad är 
betydligt större än mellan ungdoms- resp. elitinriktade föreningar. 
 
Förening har 1 röst + 1 röst för 500 medlemmar + 1 för 500 ytterligare osv. Ingen övre gräns. 
8 Regioner har 10 röster vardera oavsett storlek. Ifrågasatt att region har rösträtt. Regioner 
är dock ej i majoritet tillsammans. 
Obs! Regionerna måste ha fullmakt från föreningarna.  
 
Teoretiskt 1200 röster. Senaste årsmötet 350 röster. 
 
Principen 1 förening =1 röst, beslutades 2004. 
 

Svenska Fotbollförbundet 
 

SDF har tre röster per distrikt jämte 100 tilläggsröster proportionellt mot antalet 

lagförsäkringar inom distrikten den 30 april föregående kalenderår i förhållande till totala 

antalet lagförsäkringar den 30 april föregående kalenderår.  

Förening i Allsvenskan eller Damallsvenskan har 2 röster vardera. 

Förening i Superettan eller Elitettan av förbundsserierna har 1 röst vardera.  

Röstberättigat ombud får inte samtidigt uppträda som ombud genom fullmakt för annan 

röstberättigad part. 

 

Svenska Handbollförbundet 
 
Distrikt – röster i förhållande till antal föreningar 
Elitserieföreningen herr 
Elitserieföreningen dam 
Inga föreningar har direktröster. 
 
Detta förhållande har gällt de senaste åren. 
 
Efter påpekande från RF, kommer SHF till sitt förbundsmöte april 2022 att justera sina 
stadgar. 
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Medlemskap i SF kan enbart innehas av ideell förening som består av fysiska personer. 
 
Frågan om serieförenings rösträtt vid förbundsmöte har prövats i RIN (Riksidrottsnämnden) 
som i beslutet kommit fram till ”att annan än medlem svårligen kan medges rösträtt”. 
 
Handbollförbundet kommer att justera och medge rösträtt till föreningar med lag i elitserierna. 
Eventuellt kommer också rösträtt medges till näst högsta serierna. Man påpekar att balansen 
mellan distrikten och föreningarnas röster, ska beaktas. Handboll har fem distrikt efter sin 
omorganisation. 
 

Svenska Ishockeyförbundet 
 
Röstetalet vid förbundsmöte är 239 röster. 
Föreningarna i SDF har tillsammans 191 röster. Varje SDF har 4 grundröster samt 
tilläggsröster i direkt proportion till totala antalet registrerade spelare och funktionärer per den 
15 februari. 
Föreningarna i SHL har tillsammans 28 röster, som fördelas lika mellan föreningarna. 
Föreningarna i SDHL har tillsammans 20 röster, som fördelas lika mellan föreningarna. 
 
 

Svenska Simförbundet 
 
Föreningar har 1 röst var + 1 om man tagit SM-poäng senaste 2 åren 
Distrikt (7 st) 1 röst vardera. 
 
 

Svenska Innebandyförbundet 
 
Vid förbundsmötet har distriktsorganen (SDF) minst 5 röster och max 20 röster. SDF:ens 
röstetal grundas på antal föreningar och licenser i SDF per den 28 februari enligt modellen 
med föreningsröst och licensröst. 
Elitföreningar har max 28 röster vilket motsvarar 1 per förening som finns representerad i 
högsta serien för dam och herr. Om samma förening har två lag representerade i högsta 
serien ger det en (1) röst totalt. 
Föreningsröst (FR) och Licensröst (LR): 
SDF:ens totalt 220 röster fördelas på följande sätt: med 50% av rösterna (110 st) till antalet 
föreningar och 50% av rösterna (110 st) till antalet licenser. Genom att dela antalet röster för 
föreningar med totala antalet föreningar så får vi fram FR-talet. Genom att dela antalet röster 
för licenser med totala antalet licenser så får vi fram LR-talet. Dessa tal förändras från år till 
år beroende på det antal föreningar och antal licenser som finns i verksamheten. 
Antalet röster för SDF: 
SDF:ets röstetal blir FR-talet gånger antalet föreningar i SDF:et plus LR-talet gånger antal 
licenser i SDF:et. Dessa två summeras med matematisk avrundning och ger då SDF:ets 
totala antal röster på förbundsmötet. 
Maximalt och minimalt antal röster för SDF 
Ett SDF kan inte ha fler än 20 röster. Om SDF enligt FR plus LR ska ha 25 röster så justeras 
det till 20 röster. Ett SDF kan inte ha färre än 5 röster. Om SDF enligt FR plus LR ska ha 3 
röster så justeras det till 5 röster. 
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Svenska Bandyförbundet 
 
SDF får ha högst fem ombud varvid ska anges vilket ombud som avger distriktets röster. 
Röstberättigad förening får delta med ett ombud. Detta gäller även då förening har flera lag i 
högsta serierna. 
 
SDF har fem röster per distrikt jämte 100 tilläggsröster proportionellt mot antalet licensierade 
spelare inom distrikten i förhållande till totala antalet licensierade spelare.  
Förening som senast förflutna säsong har deltagit i eller som påföljande säsong kommer att 
delta i högsta serien för herrar eller damer har 3 röster. 
Förening som senast förflutna säsong har deltagit i eller som påföljande säsong kommer att 
delta i den näst högsta serien för herrar eller damer har 2 röster. 
 
 

Svenska Volleybollförbundet 
 

Varje röstberättigad förening/klubb har en röst.  

 

 

Svenska Orienteringsförbundet 
 
Vid förbundsmöte har varje OF (distrikt) en röst för varje påbörjat 10-tal till förbundet anslutna 
föreningar inom distriktet - dock minst 2 röster. 
OF får sända ett ombud för varje röst. Ett ombud får företräda högst två röster.  
 

  
 


