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Tidsplan inför Parasport Sverige ordinarie förbundsmöte 2023 (ver. 2.1) 
 
2022 
 
27 augusti FS-möte; presentation av preliminär tidplan för FM2023 

Beslut om datum för FM och ramar för genomförande 
 
1 oktober Sista stadgeenliga dag för valberedningen att fråga sittande FS-ledamöter  

(vars mandatperiod går ut) om förnyad kandidatur 
 
17 oktober Uppdatera hemsidan med ingång till FM2023, inkl. uppdaterad info, mallar m.m. 
 
18 oktober Utskick av en första information om FM till SDF, föreningar och IK. 
 
22 oktober FS 7 FS preliminära förslag på propositioner till FM 
 
(22) 23 oktober FS-/kansli-/SDF-/IK-/SF-konferens, Stockholm.  

Konferens genomförs den 23/10, med middag kväll den 22/10. 
 
Nov FS arbetar på förslag på propositioner till FM  
 
1 december Sista stadgeenliga dag för valberedningen att meddela SDF vilka                     

FS-ledamöter som avböjt kandidatur 
 
9–10 dec FS 8 FS-möte; beslut om propositioner till FM, fastställa ev. VIP-gästlista 
 
 
2023 
 
20 januari Idrottskommittéernas verksamhetsberättelser ska vara förbundskansliet 

tillhanda via kansli@parasport.se. 
 
31 januari Sista stadgeenliga dag att lämna in motioner till Förbundsmötet 2023. 

(Nytt datum sen FM2021, tidigare 15 februari) 
 

1 februari Utskick av inkomna motioner till FS, samt till Idrottskommittéerna för ev. 
yttrande.  

 
1 februari Utlysning av FM på www.parasport.se samt www.idrottenskungorelser.se 

Sista stadgeenliga dag är tre månader innan FM (230212).  
 
3 februari Röstlängdsunderlag till FS för fastställande (per capsulam) 
 
 
6 februari Utskick av kallelse inkl. preliminär röstlängd per e-post och post till  

SDF-ordförande och SDF-kansli. 
Sista stadgeenliga dag att skicka ut är 3 månader innan FM (230212). 
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9 februari FS 1 FS-möte med inriktningsbeslut på motioner + ev. ytterligare propositioner 
Gästlista fastställs. 

 
15 februari  Sista dag för inbjudan av gäster till FM. 
 
Feb - mars Författande av motionssvar (FS/GS/sakansvariga) 
 
1 mars   Idrottskommittéernas ev. yttranden över inkomna motioner ska vara  
   förbundskansliet tillhanda via kansli@parasport.se. 
 
1 mars  Sista stadgeenliga dag för SDF och medlemsföreningar att till valberedningen 

avge namnförslag på personer för valen till förbundsstyrelsen. 
 
1-31 mars  Rekommenderad tidsperiod för SDF:s årsmöte. 
   Enligt normalstadgar för SDF, ska SDF-årsmötet hållas före den 1 april. 
 
15 mars  Lekmannarevisorerna ska senast detta datum överlämna sin 

granskningsrapport till FS, via kansli@parasport.se  
    

18-19 mars FS 2 FS-möte. Yttranden över motioner, FS-förslag m.m. görs klara. 
 
31 mars  Manusstopp för FM-handlingar och verksamhetsberättelse 

Sista dag för inlämning av ekonomisk redovisning med resultat- och 
balansräkningar samt budgetförslag. 

    
1 april       Sista stadgeenliga dag för ombudsanmälan - med namn och godkänd 

föreningstillhörighet - av ordinarie ombud, samt ersättare till förbundsmötet.  
SDF uppmanas att fastställa ombudsnamn samt ersättare i samband med 
respektive årsmötes konstituerande möte, dvs senast 31 mars. 
 

14 april  Sista stadgeenliga dag (4 veckor innan FM) för valberedningen att skriftligen 
delge samtliga SDF sitt förslag till den kommande styrelsens sammansättning 
och att redovisa sitt förslag om arvode till förbundsstyrelse och revisor. 

  
21 april  Sista stadgeenliga dag (3 veckor innan FM) för utskick av FM-möteshandlingar 

via e-post till anmälda ombud och SDF. 
 

12 maj   13.00-16.00 Möte med det Paralympiska Utskottet 
17.00-20.00 Förbundsstyrelsemöte 
19.30 Middag för föranmälda deltagare 

 
13 maj       10.00-18.00 Förbundsmöte 
   19.30 Middag för föranmälda deltagare och gäster 
 
14 maj   09.00-12.00 Konstituerande förbundsstyrelsemöte 


