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Arbetsordning för distriktsstyrelsen 

Uppgift 

Distriktets främsta uppgift är att vara ett serviceorgan för anslutna klubbar. 

  

Distriktsstyrelsen ska, förutom vad som sägs i gällande stadgar, utfärdade bestämmelser 

och föreskrifter, bland annat: 

 representera distriktet, 

 ansvara för distriktets verksamhet såsom utbildningar, prov, tävlingar, 

utställningar och andra aktiviteter, 

 bereda ärenden som ska behandlas av distriktsmöte, 

 verkställa av distriktsmöte fattade beslut och uppdrag, 

 ansvara för distriktets tillgångar, arkiv och korrespondens, 

 avge distriktets årsredovisning till årsmötet, 

 auktorisera funktionärer enligt fastställda regelverk, 

 utse delegater och suppleanter till kongressen, 

 senast 14 dagar efter ordinarie årsmöte till förbundsstyrelsen lämna uppgift om 

distriktsstyrelsens sammansättning och om andra viktiga funktioner, 

 avge yttranden över av förbundsstyrelsen remitterade ärenden, 

 överlämna de handlingar eller annan information som förbundsstyrelsen begär 

utan dröjsmål samt 

 i övrigt sköta distriktets angelägenheter. 

 fortlöpande hålla distriktets arbetsordningar aktuella 

Allmänt 

Distriktsstyrelsen (DS) har det yttersta ansvaret för SBK Hallands verksamhet och 

ekonomiska förvaltning. Distriktsstyrelsen arbetar målstyrt och har för att fullgöra sina 

arbetsuppgifter ett antal kommittéer och arbetsgrupper till sin hjälp. 

Respektive kommitté kan vid behov utse arbetsgrupper som arbetar på uppdrag av 

kommittéen och har då ansvar för delar av kommittéens verksamhetsområden. 

 

Ledamöter i kommittéerna tillsätts av distriktsstyrelsen. 

Respektive kommitté har att planera, genomföra och utveckla sin verksamhet enligt av 

DS givna mål och inriktningar samt inom fastställda ekonomiska ramar. 

Varje kommittés uppgift, ansvar och delegerad beslutanderätt framgår av denna 

arbetsordning. 

 

Ledamöter i arbetsgrupper utses av respektive kommitté. 

Arbetsgrupperna arbetar på kommittéernas uppdrag och har att rapportera till sina 

respektive kommittéer. 

 

Distriktsstyrelsen kan också vid behov tillsätta tillfälliga projektgrupper för enskilda 

uppdrag/frågor. 

 

Verkställande utskott kan vid behov utses för att förbereda och/eller ges delegation för att 

besluta i viss fråga. 

VUs ledamöter utses av DS i varje enskilt fall med hänsyn taget till ärendets art. 

Protokoll från VUs sammanträde redovisas vid nästkommande DS-möte.  



 

2 

Det är viktigt att skilja på en kommittés uppgift, ansvar och delegerad beslutanderätt. 

Uppgift beskriver mål och inriktning enligt distriktsstyrelsens beslut. 

Ansvar beskriver vad kommittén har för ansvarsområde/skyldigheter. 

Delegerad beslutanderätt visar vilka frågor distriktsstyrelsen har delegerat till 

respektive kommitté att besluta om. 

 

Varje kommitté och/eller arbetsgrupp har rätt att fatta så kallade verkställighetsbeslut, 

alltså beslut om det egna inre arbetet inom given ekonomisk ram. Det kan gälla beslut 

som rör möten, konferenser, besvarande av inkomna brev och förfrågningar, utbildningar, 

tolkningar av regelverk etc. Många beslut som rör det dagliga arbetet är så kallade 

verkställighetsbeslut. 

Ett sådant beslut är giltigt omedelbart. 

 

Ett delegationsbeslut är ett beslut som egentligen alltid ska fattas av distriktsstyrelsen 

men som har delegerats till en kommitté. Detta innebär att kommittén tar beslut som 

gäller som ett distriktsstyrelsebeslut, så snart kommitténs protokoll är godkänt av DS. 

Kommittén har rätt, där kommittéen så finner lämpligt, att vidaredelegera sin av DS 

delegerade beslutanderätt till arbetsgrupp. Dessa beslut gäller inte förrän besluten med 

godkännande anmälts till kommittén, noterats i kommitténs protokoll vilket därefter 

godkänts av DS. 

DS har alltid rätt att ändra ett beslut fattat av en kommitté/arbetsgrupp på delegation. 

 

Oavsett delegationsrätt har en kommitté, eller i förekommande fall arbetsgrupp, aldrig rätt 

att fatta beslut: 

 

• som binder eller påverkar organisationen över flera år 

• som inte ryms inom givna ekonomiska ramar 

• som kan påverka annan kommitté 

• i disciplinära ärenden. 

Beslut i dessa typer av ärenden ska alltid hänskjutas till DS. 

Exempel på sådana frågor är omdisponering av budgeterade medel.  

Samtliga kommittéer har inom sitt område ansvar för: 

• att inom föreskriven tid, till DS inkomma med verksamhetsberättelse för det gångna 

verksamhetsåret samt förslag till verksamhetsplan och budget för nästkommande år. 

 

• att i samarbete med kassören kontinuerligt följa upp ekonomiskt utfall mot budget, vilket 

ska redovisas till DS. 

 

• att protokollföra kommittéernas sammanträden enligt fastställd rutin och senast inom tre 

veckor överlämna justerat protokoll till DS. 

 

• ärenden till DS ska anmälas separat med protokollsutdrag och tillhörande handlingar. 

 

• att följa utvecklingen inom verksamhetsområdet i omvärlden. 

 

• att informationen om kommitténs verksamhet är aktuell. 


