RF:s Stadgar
I lydelse efter RF-stämman 2009

Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2009, v0.2.1
Ändrade paragrafer har markerats med ”ändr 2009”, med undantag för paragrafer
där enbart följdändring gjorts. (I 6:3 är en konsekvensändring införd).

Bilaga: Idrottens antidopingreglemente (fastställda av RF-stämman den 15-17
maj 2009)
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1 kap

Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och
värdegrund* (ändr 2009)

Idrottens verksamhetsidé
Idrott är
fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.
Idrott består av
träning och lek, tävling och uppvisning.
Idrotten ger
fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.
Vi organiserar vår idrott
i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i
Riksidrottsförbundet.
Vi delar in vår idrott
efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder.
Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar 13-20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem
som är över 20 år.
I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till
allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid
ske på barnens villkor.
I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott.
I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I
breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och tävlingsresultat
ofta tjänar som sporre.
Vi är en samlad idrottsrörelse
som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla förbund och föreningar, såväl
bredd som elit. Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition där elit- och breddverksamhet sker
i nära samverkan, som ger inspiration, utveckling och livskraft. Inom idrottsrörelsen respekterar alla
förbund och föreningar, såväl elit som bredd varandras roller och verksamhetsvillkor.
Idrotten följer
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barns rättigheter
(Barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning.

Idrottens vision
Svensk idrott - världens bästa
Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras
både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka
förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i världsklass.

Idrottens värdegrund
Glädje och gemenskap
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet
så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.
Demokrati och delaktighet
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som
deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska
utövas jämställt och oavsett bakgrund.
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Allas rätt att vara med
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla
som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska
och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.
Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom
ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund
ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan
* Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund är antagen i reviderad version av 2009 års
RF-stämma, och är en del av idéprogrammet Idrotten vill. Hela Idrotten vill finns tillgänglig på
www.rf.se .

1 §*
Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund
Idrott ska bedrivas i enlighet med den av RF-stämman beslutade verksamhetsidén, visionen och
värdegrunden.
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2 kap

Grundläggande bestämmelser för Sveriges
Riksidrottsförbund (RF)

1§
Uppgift
Sveriges Riksidrottsförbund (RF) är den svenska idrottsrörelsens samlande organisation med RF:s
stämma som dess högsta beslutande organ.
RF har till uppgift att handha för idrottsrörelsen gemensamma angelägenheter, såväl nationellt som
internationellt.

2§
Omfattning - organisatorisk uppbyggnad
RF, som är en ideell förening, består av Specialidrottsförbund (SF) med till dem anslutna ideella
föreningar som bedriver idrottslig verksamhet.
Genom medlemskap i SF blir förening också ansluten till RF.
RF har för sin regionala verksamhet Distriktsidrottsförbund (DF).
SF får organisera sin regionala verksamhet genom Specialidrottsdistriktsförbund (SDF).

3§
Beslutande organ
RF:s beslutande organ är RF-stämman, extra RF-stämma och Riksidrottsstyrelsen (RS).

4§
Verksamhets- och räkenskapsår
RF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31
december.

5§
Förslag till stadgeändring
Förslag till ändring av stadgarna eller om RF:s upplösning får skriftligen avges enligt 4 kap 5 §.

6§
Beslutförhet vid stadgeändring och upplösning
För bifall till stadgeändring fordras beslut av RF-stämma med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
För RF:s upplösning fordras beslut härom med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra
följande RF-stämmor, hållna med minst ett års mellanrum.

7 §*
Kommentarer till RF:s stadgar
RS får utfärda kommentarer till vägledning vid tillämpningen av stadgarna.

8 §*
Skiljeklausul
Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, SDF, DF, SF eller RF får inte väckas vid
allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i dessa stadgar
eller SF:s stadgar, avgöras enligt ett av RS fastställt reglemente för idrottens skiljenämnd.
RS skall utse ordförande och/eller ledamöter i skiljenämnd i de fall SF föreskrivit en sådan ordning
eller när parterna träffat överenskommelse härom.
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3 kap

Allmänna bestämmelser

1 §*
Valbarhet inom RF:s organisationer
För samtliga val som företas av årsmöten inom RF:s organisationer krävs att den nominerade är
medlem i förening ansluten till RF.
Arbetstagare hos RF, DF, SISU-Idrottsutbildarna eller SISU:s distriktsförbund får inte väljas till
ledamot av RS eller DF-styrelse.
Arbetstagare hos SF, SF:s IdrottsAB:s eller SDF får inte väljas till ledamot av SF-styrelse eller SDFstyrelse inom den idrott i vilken arbetstagaren är anställd.
Arbetstagare hos förening eller förenings IdrottsAB får inte väljas till ledamot av föreningens styrelse
eller till revisor i föreningen.
Arbetstagare inom RF:s organisationer får inte vara revisor eller revisorssuppleant i förbund, eller
väljas till ledamot av valberedning i organisation av vilken denne är anställd.

2 §*
Beslut och omröstning
Om inte annat följer av gällande stadgar avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. För
beslut i sakfrågor erfordras absolut majoritet. Med absolut majoritet menas mer än hälften av antalet
avgivna röster.
Omröstning skall ske öppet, dock skall val ske slutet om röstberättigat ombud så begär.
Vid omröstning, som inte avser val, skall vid lika röstetal gälla det förslag som biträds av ordföranden
om denne är röstberättigad. Är han inte röstberättigad, avgör lotten.
Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

3§
Sammansättning av styrelse m m
Varje till RF ansluten idrottsorganisation skall verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer,
och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås och att
ungdomar ingår.
Jämställdhet skall också eftersträvas i delegationer för sådan organisation där fler än en person skall
ingå.

4 §*
Adjungering av styrelseledamöter
Styrelse i organisationer inom RF får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen.
Adjungerad ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

5 §*
Utseende av hedersordförande och hedersledamot
RF-stämma samt årsmöte med SF, DF, SDF och förening får på förslag av styrelsen utse enskild
person till hedersordförande eller hedersledamot i vederbörande organisations styrelse.

6 §*
Fritt tillträde till tävling och uppvisning
RS ledamöter samt ledamöterna i Riksidrottsnämnden (RIN), Dopingnämnden (DoN) och
Dopingkommissionen (DopK) har fritt tillträde till tävling eller uppvisning, som anordnas av en till
RF hörande organisation. Legitimationskort utfärdas av RS.
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Samma rätt tillkommer DF-styrelses ledamöter och DF:s revisorer till tävling eller uppvisning inom
vederbörande DF:s verksamhetsområde. Legitimationskort utfärdas av DF-styrelsen.
RS får, när särskilda skäl föreligger, utfärda legitimationskort åt annan än som nämnts i första stycket.
Motsvarande rätt tillkommer DF-styrelse beträffande tävlingar m m inom vederbörande DF:s
verksamhetsområde.
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4 kap

RF-stämma

1§
Sammansättning och beslutförhet
RF-stämma skall hållas vartannat år före utgången av maj månad på tid och ort som RS bestämmer.
RF-stämman består av ombud utsedda av SF med fullvärdigt medlemskap. Härutöver får varje DF
utse var sitt ombud till RF-stämman.
RF-stämman är beslutför med det antal ombud som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i
stämmans beslut.

2 §*
Fördelning av SF-röster
RF-stämma består av 200 ombud samt det antal ombud som Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet
har rätt att utse. Antalet röster kan dock enligt fjärde stycket vara större.
Vid RF-stämman har varje SF med fullvärdigt medlemskap en grundröst och varje DF en röst.
Återstående röster fördelas mellan SF med fullvärdigt medlemskap i proportion till dessa SF:s
föreningsantal den 1 januari det år stämman hålls.
Vid proportioneringen delas SF:s föreningsantal med 2, 4, 8 osv. Föreningsantalet jämte härvid
erhållna tal utgör jämförelsetal för tilldelning av första, andra, tredje, fjärde osv rösten utöver ovan
angiven grundröst.
Skulle vid fördelningen mer än ett SF vara lika berättigat att erhålla sista rösten, tilldelas varje sådant
SF en röst.
Vad som föreskrivs i andra till fjärde styckena är inte tillämpligt såvitt avser Korpen Svenska
Motionsidrottsförbundet. Detta förbund erhåller lika många röster som det eller de SF som har det
största antalet röster.

3 §*
Utseende av ombud
SF får till RF-stämman utse det antal ombud som motsvarar antalet röster enligt föregående paragraf.
SF och DF får utse ersättare för ombud.
Anmälan av ombud och ersättare skall göras till RF senast sex veckor före stämman.
Ombud får representera endast en organisation och har endast en röst. Ledamot av RS får inte vara
ombud.

4§
Kallelse
Kallelse till RF-stämma utfärdas av RS dels genom kungörelse i RF:s officiella kungörelseorgan
senast tre månader före stämman, dels genom utsändande av föredragningslista jämte verksamhetsoch förvaltningsberättelser till SF och DF samt RF:s revisorer senast fyra veckor före stämman.

5§
Förslag till ärenden att behandlas vid RF-stämma
Förslag till ärende (motion) att behandlas vid RF-stämma skall avges skriftligen till RS senast den 1
januari det år stämman hålls.
Rätt att ge in förslag tillkommer SF, DF och SDF samt till RF ansluten förening.
Berört SF skall beredas tillfälle att yttra sig över förslag från SDF och förening.
Förslag skall föreläggas RF-stämman med RS:s utlåtande.
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6§
Valbarhet för uppdrag i RF-organ
Ledamot eller ersättare i RS, SF-styrelse, DF-styrelse eller SDF-styrelse är inte valbar som ledamot i
RIN, DoN, DopK eller som revisor eller revisorsersättare enligt 8 § 14 och 15 punkterna.
RS-ledamot är inte valbar till ledamot i valberedningen.
Om arbetstagares valbarhet stadgas i 3 kap 1 §.
RIN:s respektive DoN:s ordförande och vice ordförande skall vara förfarna i domarvärv inom
domstolsväsendet.
Revisor och ersättare för revisor enligt 8 § punkt 14 skall vara auktoriserad revisor eller godkänd
revisor med revisorsexamen.

7§
Kandidatnominering före RF-stämma (ändr 2009)
Namn på kandidater enligt 8 § punkterna 9-15 får av SF och DF senast den 1 januari det år stämman
hålls skriftligen lämnas till valberedningen.

8 §*
Ärenden vid RF-stämma
RF-stämmans förhandlingar öppnas av förbundsordföranden eller vid förhinder för denne av vice
ordförande i RS.
Vid RF-stämma skall följande ärenden förekomma
1. fastställande av röstlängd för stämman,
2. val av stämmofunktionärer
a) ordförande
b) sekreterare
c) protokolljusterare
3. fastställande av arbetsordning för stämman,
4. fastställande av föredragningslista,
5. behandling av
a) verksamhetsberättelser och årsredovisningar, samt
b) revisionsberättelser och lekmannarevisorernas granskningsrapporter
för de två senaste verksamhets-/räkenskapsåren.
6. fråga om ansvarsfrihet för RS förvaltning,
7. behandling av förslag till idrottens verksamhetsinriktning och ekonomisk plan för den kommande
perioden, valberedningens förslag om arvode för RS valda ledamöter, ärenden som i övrigt
hänskjutits till mötet av RS samt av ärenden, om vilka förslag getts in i den ordning som sägs i 5 §,
8. kandidatnominering för val enligt punkterna 9-17,
9. val på två år av förbundsordförande tillika RS ordförande,
10. val på fyra år av fem ledamöter i RS,
11. a) val på två år av ordförande och vice ordförande i RIN,
b) val på fyra år av tre övriga ledamöter i RIN,
12. a) val på två år av ordföranden och vice ordförande i DoN,
b) val på fyra år av två övriga ledamöter i DoN,
13. a) val på två år av ordförande och vice ordförande i DopK,
b) val på fyra år av två övriga ledamöter i DopK,
14. beslut om att på två år utse en revisor med personlig ersättare, med uppgift att granska räkenskaper
och förvaltning enligt 7 kap. 1 §,
15. val på två år av två lekmannarevisorer, varav en man och en kvinna, jämte personliga ersättare av
samma kön, med uppgift att granska verksamheten enligt 7 kap 2 §,
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16. val på två år av ordförande i valberedningen, samt
17. val på fyra år av fem ledamöter i valberedningen.

9§
Yttrande- och förslagsrätt m m
Yttrande- och förslagsrätt vid RF-stämma tillkommer, förutom ombuden, en representant för
associerat SF, RS ledamöter samt RF:s högsta tjänsteman.
Med RF-stämmans samtycke har även annan yttranderätt.
Valberedningens ordförande och övriga ledamöter har rätt att yttra sig vid stämman i de ärenden
valberedningen berett.

10 §*
Valberedningen (ändr 2009)
Valberedningen skall bestå av ordförande och tio övriga ledamöter valda av RF-stämman. Antalet
övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen. Olika åldersgrupper skall finnas
representerade.
Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande samt tillsätter sekreterare. Valberedningen
sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.
Valberedningen skall senast den 1 juli året före det år stämman hålls skriftligen fråga dem, vilkas
mandattid går ut vid stämmans slut, om de är villiga att kandidera för den kommande mandatperioden.
Senast den 1 oktober skall valberedningen meddela samtliga SF och DF vilka av de tillfrågade som
avböjt kandidatur.
Senast fyra veckor före RF-stämman skall valberedningen skriftligen delge samtliga SF och DF sitt
förslag beträffande val enligt 8 § 9-15 punkterna samt meddela namnen på de personer som i övrigt
har föreslagits inför valberedningen. Valberedningen skall samtidigt redovisa sitt förslag om arvode
för RS valda ledamöter att behandlas enligt 8 § 7 punkten.
Valberedningen skall fortlöpande följa arbetet inom de organ som den har att föreslå kandidater till.
Innan kandidatnominering påbörjas enligt 8 § 8 punkten, skall valberedningen meddela sitt förslag
beträffande det val nomineringen avser.
Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han i denna egenskap fått kännedom
om.
Valberedningens beslut skall protokollföras och efter RF-stämman skall protokollet överlämnas till
RS.

11 §
Extra RF-stämma
RS har rätt att sammankalla extra RF-stämma.
RS är skyldig att kalla till extra RF-stämma när RF:s revisorer med angivande av skäl skriftligen
kräver det eller när det skriftligen begärs av minst tio SF som tillsammans representerar minst en
tiondel av totala antalet röster enligt upprättad röstlängd.
Underlåter RS att inom en månad kalla till extra stämma, får de som krävt mötet ombesörja kallelse.
Kallelse och förslag till föredragningslista översänds till ombuden senast 14 dagar före stämman.
Vid sådan stämma får endast i föredragningslistan upptagna ärenden företas till avgörande.

12 §*
Ikraftträdande
Beslut fattade av RF-stämman gäller från stämmans avslutande om inte annat sägs.
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5 kap

Riksidrottsstyrelsen (RS)

1§
Sammansättning, kallelse och beslutförhet
RS är, då RF-stämma inte är samlat, RF:s beslutande organ.
RS, som har sitt säte i Stockholm, består av ordförande och tio övriga ledamöter, valda av RFstämman. Antalet övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen. Härutöver får den hos RF
anställda personalen utse en ledamot och en personlig ersättare, varav en kvinna och en man.
RS skall inom sig utse vice ordförande och får inom sig utse en andre vice ordförande samt skall
tillsätta sekreterare.
RS är beslutför när samtliga ledamöter kallats senast åtta dagar före sammanträdet och minst sex
ledamöter är närvarande. Om ordföranden finner det erforderligt kan brådskande ärende avgöras
genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast
därefter följande sammanträdet.

2 §*
Åligganden (ändr 2009)
RS skall
1. verka för att den av RF-stämman antagna verksamhetsidén efterlevs,
2. verkställa RF-stämmans beslut,
3. handha och ansvara för RF:s medel,
4. upprätta förvaltningsberättelse och verksamhetsberättelse för varje räkenskaps- och
verksamhetsår,
5. senast den 1 april varje år ställa förvaltningsberättelsen, räkenskaperna och övriga för revision
erforderliga handlingar avseende föregående räkenskapsår till förfogande för de enligt 4 kap 8 §
14. och 16. valda revisorerna,
6. årligen utsända RF:s årsredovisning till SF och DF,
7. till RF-stämma överlämna sina förvaltnings- och verksamhetsberättelser samt revisorernas
berättelser för de två senaste räkenskaps- och verksamhetsåren,
8. underställa RF-stämman beslut om ändring av idrottens antidopingreglemente enligt 13 kap. 2 §
samt bereda de ärenden som skall föreläggas RF-stämman,
9. bestämma tid och ort för RF-stämma enligt 4 kap 1 § samt ombesörja kallelser till mötet,
10. det år RF-stämma ej hålls anordna och kalla till Riksidrottsforum,
11. tillsätta för verksamheten inom RF erforderliga särskilda organ, däribland ett Ungdomsråd med
förslagsrätt till RS samt med möjlighet att få adjungerad ledamot i styrelsen,
12. vid behov fastställa instruktioner för RF:s särskilda organ samt granska deras verksamhet,
13. tillsätta RF:s representanter i styrelser och organ där RF är representerat,
14. biträda SF i ärende om anslutning av förening genom att bl a utfärda anvisningar för SF:s
prövning av upptagande av ny förening samt uteslutning av förening,
15. granska av SF antagna stadgar, tävlingsregler och normalstadgar för SDF. RS har därvid rätt att
påkalla ändring av stadgarna om de strider mot RF:s stadgar eller på annat sätt inte är lämpliga,
16. i den utsträckning som bedöms nödvändigt utforma kommentarer till RF:s stadgar,
17. granska SF:s och DF:s förvaltnings- och verksamhetsberättelser samt insända revisionshandlingar,
18. bestämma om organisationen av och befattningar vid RF:s kansli,
19. företräda RF i frågor rörande det internationella idrottsutbytet och andra internationella frågor i
vad avser inom RF gemensamma ärenden samt på begäran av SF lämna råd och anvisningar i
sådana frågor, samt
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20. i övrigt sköta löpande ärenden och fullgöra de skyldigheter som enligt dessa stadgar ankommer på
RS.

3§
Tillsyn
RS har rätt att utöva tillsyn över DF:s verksamhet.

4§
Delegering
RS får delegera sin beslutanderätt till särskilda organ, till RS-ledamot eller till RF-anställd.
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6 kap

Riksidrottsnämnden (RIN)

1§
Sammansättning
RIN, som har sitt säte i Stockholm, består av ordförande, vice ordförande och sex övriga ledamöter
och väljs av RF-stämman. Antalet övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen.
Nämnden tillsätter sekreterare. Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordföranden om
arbetsfördelningen dem emellan.

2§
Åligganden
RIN prövar som högsta organ ärenden enligt 14 och 15 kap.
RIN är skyldig att på framställning av RS avge begärt yttrande.

3§
Prövningstillstånd
Prövningstillstånd krävs för att RIN skall pröva SF:s beslut
• att avvisa en talan,
• att lämna en anmälan eller ett överklagande utan bifall,
• om tillrättavisning, böter eller avstängning högst en månad i ärende som avgjorts av SDF enligt
14 kap,
• om varning enligt 15 kap 1 §,
För att prövningstillstånd ska meddelas krävs att
1. det är av vikt för rättstillämpningen att ärendet prövas av RIN, eller
2. det finns synnerliga skäl för sådan prövning, såsom att det förekommit grovt formfel vid
handläggningen av ärendet eller om rättstillämpning som legat till grund för beslutet uppenbart
strider mot dessa stadgar.
Prövningstillstånd avseende beslut som rör tävlingsregler avgörs enligt 15 kap. 2 §.
När prövningstillstånd inte meddelas skall SF:s beslut stå fast. En upplysning om detta skall tas in i
RIN:s beslut.

4§
Beslutförhet m m
Nämnden skall sammanträda på kallelse av ordföranden och är beslutför när minst fyra ledamöter är
närvarande.
Beslut om
• avstängning under utredning,
• avvisning av ärende,
• inhibition,
• prövningstillstånd, samt vilket organ som skall handlägga överklagningsärende om tvekan härom
uppkommit
får fattas av ordföranden jämte en annan ledamot.
Beslut om avskrivning av ärende får fattas av ordföranden ensam..
Om ordföranden finner det lämpligt kan ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid
telefonsammanträde.
Vad som här sägs om ordföranden gäller även för vice ordföranden när denna inträder som
ordförande.
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5§
Uppgiftsskyldighet till RIN
RIN har rätt att infordra yttranden och upplysningar och ta del av handlingar från SF, SDF, DF,
förening samt annat idrottsorgan och enskild person inom RF. RIN har motsvarande rätt beträffande
IdrottsAB enligt 11 kap. 3 § i ärenden avseende bolagets idrottsliga verksamhet.
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7 kap Revision
1§
Revision
RF:s räkenskaper och förvaltning skall årligen granskas, i enlighet med lag och god revisionssed, av
den enligt 4 kap. 8 § 14. utsedda revisorn.
Ansvarig revisor skall senast den 15 april varje år, efter verkställd revision, till RS överlämna sin
revisionsberättelse.

2§
RF:s lekmannarevisorer
RF:s lekmannarevisorer skall årligen granska om RF:s verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, och om RF:s interna kontroll är tillräcklig.
Lekmannarevisorerna skall senast den 15 april varje år, efter verkställd granskning, till RS överlämna
en granskningsrapport.
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8 kap

Föreningarna

1 §*
Medlemskap i specialidrottsförbund (SF) (ändr 2009)
Ideell förening, som består av enbart fysiska personer, får efter skriftlig ansökan upptas som medlem i
SF om nedanstående villkor är uppfyllda.
1. Ansökningen om medlemskap är upprättad enligt RF:s anvisningar, vilket även innebär uppgift om
föreningens organisationsnummer, och är åtföljd av föreningens stadgar, vilka skall upprättas på
grundval av RF:s normalstadgar för idrottsförening.
2. Föreningen bedriver sådan idrottslig verksamhet som administreras av det SF till vilken ansökan
ges in samt även i övrigt uppfyller de särskilda villkor för medlemskap som SF uppställer i sina
stadgar.
3. Föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet följa RF:s och respektive SF:s stadgar,
tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.
4. Föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten förening.
5. Föreningen har betalat de avgifter som SF i vederbörlig ordning kan ha bestämt.
Lämnar SF förenings ansökan utan bifall, får föreningen överklaga beslutet hos RIN enligt reglerna i
15 kap.
Medlemskap i SF innebär samtidigt att föreningen blir medlem i SDF och DF.

2§
Utträde, uteslutning av förening ur SF (ändr 2009)
Förening, som önskar utträda ur SF, skall skriftligen anmäla detta. Har föreningen inte betalat
föreskrivna avgifter till SF, bestämmer SF-styrelsen om de skall betalas eller inte.
Förening, som inte har betalat årsavgift under två på varandra följande år, får anses ha begärt sitt
utträde ur SF. Medlemskapet upphör genom att föreningen avförs från medlemsförteckningen.
Utan att anmälan om utträde föreligger får SF utesluta förening om den - trots påminnelser underlåter att följa vad som föreskrivs i RF:s eller vederbörande SF:s stadgar.
Förening får också uteslutas, om den har underlåtit att rätta sig efter beslut som i vederbörlig ordning
har fattats av RF, SF, DF eller SDF eller annars påtagligt har motarbetat SF:s intressen.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän föreningen har fått tillfälle att yttra sig inom viss av
SF-styrelsen angiven tid. I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den
uteslutna föreningen skall iaktta för överklagande av beslutet.
Beslut om uteslutning får överklagas hos RIN enligt reglerna i 15 kap.
Uteslutning eller utträde ur SF innebär samtidigt att föreningens medlemskap i SDF och DF upphör.

3§
Distriktstillhörighet (ändr 2009)
Förening är medlem i det DF inom vars geografiska område föreningens hemort är belägen. Om SDF
finns är föreningen medlem i det SDF inom vars geografiska område föreningens hemort är belägen.

4§
Rösträtt (ändr 2009)
Om förenings rösträtt vid SDF respektive DF-möte föreskrivs i SDF:s respektive DF:s stadgar.

5§
Åligganden
Förening skall
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1.

följa RF:s stadgar samt vederbörande SF:s stadgar och tävlingsregler samt beslut fattade av
överordnat idrottsorgan,

2.

årligen betala medlemsavgift och avge rapport enligt SF:s stadgar,

3.

på begäran av RS eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse ställa föreningens handlingar till
förfogande, samt lämna av dessa organ begärda uppgifter,

4.

föra räkenskaper och upprätta verksamhetsberättelse med resultat och balansräkning, föra
protokoll vid årsmöten, andra föreningsmöten och styrelsens sammanträden samt föra
medlemsförteckning,

5.

hålla årsmöte och härvid, efter verkställd revision, besluta om ansvarsfrihet för styrelsens
förvaltning, samt

6.

på begäran av RIN eller Dopingkommissionen lämna uppgifter samt avge yttranden.

6§
Medlemskap i förening
Fysisk person upptas som medlem i förening efter ansökan.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta
föreningens ändamål eller intressen.
Medlem får inte uteslutas av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala av
föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot
föreningens stadgar eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som
mest omfatta sex månader från beslutsdagen.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen
varning.
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss
av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges
vad medlemmen skall iaktta för överklagande av beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för
beslutet tillställas medlemmen.
Beslut om att vägra medlemskap, uteslutning eller varning får överklagas enligt reglerna i 15 kap.

7§
Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem
•

har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

•

har rätt till information om föreningens angelägenheter,

•

skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 1 § 3. nämnda
organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut,

•

har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,

•

skall betala de avgifter som beslutats av föreningen.

8 §*
Medlems deltagande i den idrottsliga verksamheten
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna
inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.
Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av föreningsstyrelsen eller, om
denna har så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om medlem önskar delta i tävling eller uppvisning utanför
Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke, såvida inte SF i sina stadgar eller i
tävlingsregler fastställt annan ordning.
Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken
tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF har godkänt deltagandet.
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9 Kap

Distriktsidrottsförbund (DF)

1§
Distriktsidrottsförbund (DF)
Inom varje fastställt verksamhetsområde skall finnas ett distriktsidrottsförbund (DF). DF är - vart och
ett inom sitt geografiskt begränsade område av landet - organ för RF:s regionala verksamhet.
DF skall organisera sin verksamhet enligt av DF-stämman fastställda stadgar.

2§
DF:s namn och verksamhetsområde
Blekinge Idrottsförbund omfattar Blekinge län.
Dalarnas Idrottsförbund omfattar Dalarnas län.
Gotlands Idrottsförbund omfattar Gotlands län.
Gästriklands Idrottsförbund omfattar kommunerna Ockelbo, Hofors, Gävle och Sandviken i
Gävleborgs län.
Hallands Idrottsförbund omfattar Hallands län.
Hälsinglands Idrottsförbund omfattar kommunerna Ovanåker, Nordanstig, Ljusdal, Söderhamn,
Bollnäs och Hudiksvall i Gävleborgs län.
Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund omfattar Jämtlands län.
Norrbottens Idrottsförbund omfattar Norrbottens län.
Skånes Idrottsförbund omfattar Skåne län.
Smålands Idrottsförbund omfattar Jönköpings län, Kronobergs län och Kalmar län.
Stockholms Idrottsförbund omfattar Stockholms län utom kommunerna Södertälje, Nykvarn, Norrtälje
och Sigtuna.
Södermanlands Idrottsförbund omfattar Södermanlands län och Södertälje och Nykvarn kommuner i
Stockholms län.
Upplands Idrottsförbund omfattar Uppsala län och kommunerna Norrtälje och Sigtuna i Stockholms
län.
Värmlands Idrottsförbund omfattar Värmlands län och kommunerna Degerfors och Karlskoga i
Örebro län.
Västerbottens Idrottsförbund omfattar Västerbottens län.
Västergötlands Idrottsförbund omfattar kommunerna Gullspång, Mariestad, Töreboda, Karlsborg,
Tibro, Hjo, Tidaholm, Skövde, Falköping, Skara, Götene, Vara, Lidköping, Essunga, Grästorp,
Vårgårda, Tranemo, Lilla Edet, Mark, Svenljunga, Herrljunga, Vänersborg, Trollhättan, Alingsås,
Borås, Bollebygd och Ulricehamn i Västra Götalands län.
Västernorrlands Idrottsförbund omfattar Västernorrlands län.
Västmanlands Idrottsförbund omfattar Västmanlands län.
Västsvenska Idrottsförbundet omfattar Västra Götalands län utom kommunerna inom Västergötlands
Idrottsförbund
Örebro Läns Idrottsförbund omfattar Örebro län utom kommunerna Degerfors och Karlskoga.
Östergötlands Idrottsförbund omfattar Östergötlands län.
Ändring av DF:s verksamhetsområde (DF:s gränser) samt ändring av DF:s namn beslutas av RFstämman efter DF:s hörande.
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3§
DF:s uppgift
DF har till uppgift att handha för idrottsrörelsen gemensamma angelägenheter inom respektive DF:s
gränser, och skall härför arbeta i enlighet med RF-stämmans och RS beslut.

4§
DF:s sammansättning
DF omfattar de föreningar som är medlemmar i till RF anslutna SF, och som har sin hemvist inom
DF:s gränser.

5§
DF:s stadgar
DF:s stadgar skall följa de av RF-stämman fastslagna normalstadgarna för DF.
RS skall godkänna de av DF-mötet antagna stadgarna. RS har därvid rätt att påkalla ändring av
stadgarna om de strider mot normalstadgarna för DF eller på annat sätt anses vara olämpliga.

6§
Sammansättning av DF-stämma (ändr 2009)
DF stämma består av ombud för medlemsföreningarna. Ombuden utses antingen genom beslut på
respektive SDF-stämma eller, där SDF saknas eller omfattar ett större geografiskt område än DF:s,
direkt av respektive SF:s medlemsföreningar inom distriktet.
Finns flera SDF för samma SF inom ett DF och erhåller dessa färre antal röster än antalet SDF, skall
de sinsemellan avgöra vem som skall vara ombud vid mötet. Om SDF saknas får de till SF anslutna
föreningarna inom DF:s gränser sinsemellan överenskomma om att utse ombud på samma grunder
som gäller för SDF enligt nedan.
Antalet röster bestäms av DF:s föreningsantal. Föreningsantalet är summan av föreningar inom DF.
Antalet röster på DF-stämma är:
för DF med högst 600 föreningar 70 röster
för DF med 601 900 föreningar 80 röster
för DF med över 900 föreningar 90 röster
Antalet röster kan dock, enligt sjunde stycket, vara större.
Fördelningen av röster mellan medlemsföreningarna fastställs, enligt nedan angivna grunder, genom
röstlängd som upprättas av RF årligen före den 1 februari. Röstlängden gäller oförändrad till dess ny
röstlängd erhållits.
Föreningar inom DF:s gränser som tillhör samma SF erhåller tillsammans en grundröst. Återstående
röster fördelas i proportion till SF:s föreningsantal inom distriktet. Vid proportioneringen delas SF:s
föreningsantal inom distriktet med 2, 4, 8 osv. Föreningsantalet jämte härvid erhållna tal utgör
jämförelsetal för tilldelning av första, andra, tredje osv rösten utöver ovan angiven grundröst. Vid lika
rätt till sista rösten, tilldelas varje berättigad en röst.
Vad som sagts ovan är inte tillämpligt beträffande distriktsförbund inom Korpen Svenska
Motionsidrottsförbundet. Sådant distriktsförbund har rätt att utse lika många ombud som det eller de
distriktsorgan som har största antalet ombud. I fråga om DF inom vilket finns fler än ett
korpdistriktsförbund, gäller att sammanlagda antalet av dessa distriktsförbund utsedda ombud inte får
överstiga det antal, som utses av de föreningar inom ett SF som har högsta antalet ombud. Omfattar
Korpens distriktsförbund mer än ett DF, gäller förbundets rätt att utse ombud ett vart av berörda DF.
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10 kap Medlemskap i RF
1§
Medlemskap i RF
RF-stämman beslutar om förbunds medlemskap i RF.
Ansökan om medlemskap skall göras hos RS senast den 1 januari det år stämma hålls.
Medlemskap kan vara fullvärdigt eller begränsat (associerad medlem).

2§
Villkor för medlemskap
Vid prövning av förbunds medlemskap gäller följande:
1. Förbundet skall bedriva/administrera idrott.
2. Förbundet skall vara en ideell förening.
3. Förbundets verksamhet skall stå i samklang med den av RF-stämman beslutade verksamhetsidén.
4. Förbundet får inte bedriva/administrera idrottslig verksamhet som är nära besläktad med
verksamhet inom till RF redan anslutet SF.
5. Förbundet bör ha minst 50 medlemsföreningar med minst 3 000 medlemmar och finnas
representerat inom minst 10 DF.

3 §*
Begränsat medlemskap (associerad medlem)
Förbund som ansöker om medlemskap, kan genom beslut av RF-stämma ges begränsat medlemskap
(associerad medlem) om det inte uppfyller villkoret i 2 § 5.
Associerad medlem har inte rösträtt vid RF-stämma.

4§
Uteslutning
SF som inte uppfyller villkoren för medlemskap eller som inte efterlever dessa stadgar, eller som gjort
sig skyldigt till ekonomiska oegentligheter som allvarligt skadat idrottens anseende kan, efter
prövning av RS, uteslutas genom beslut av RF-stämman.
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11 kap Specialidrottsförbund (SF)
1 §*
Sammansättning
SF skall bestå av de föreningar som enligt 8 kap 1 § upptagits som medlemmar i förbundet. SF har rätt
att efter RS godkännande ha en annan ordning.

2§
Ändamål
SF skall bedriva den idrottsliga verksamhet för vilken det är organiserat enligt av SF antagna stadgar
och tävlingsregler. SF:s stadgar och tävlingsregler får inte strida mot RF:s stadgar eller de principer
RF:s stadgar grundar sig på.
SF:s ändamål får inte ändras utan att RS beslutat att så får ske.
Beslut om ändring av SF:s stadgar och tävlingsregler skall alltid insändas till RS. RS har härvid rätt att
påkalla ändring av stadgarna och tävlingsreglerna om de strider mot RF:s stadgar eller på annat sätt
anses vara olämpliga.

3§
Idrottsaktiebolag (IdrottsAB)
SF och förening får bedriva idrottslig verksamhet i aktiebolag (IdrottsAB) enligt nedan.
Med IdrottsAB avses i dessa stadgar såväl IdrottsAB för förening som för SF om inte annat sägs.
Idrottslig verksamhet får bedrivas av aktiebolag.

3a§
Förenings IdrottsAB
Under förutsättning att SF:s stadgar medger det får förening upplåta rättigheten att delta i SF:s
tävlingsverksamhet till ett IdrottsAB. Med förenings IdrottsAB avses ett aktiebolag som till
huvudsaklig del har till ändamål att bedriva idrottslig verksamhet och därtill naturligt anknytande
verksamhet och i vilket upplåtande förening har röstmajoritet på bolagsstämma.
SF som medger upplåtelse enligt föregående stycke skall i sina stadgar och tävlingsregler ange
följande villkor att ingå i upplåtelseavtal mellan förening och IdrottsAB:
1. IdrottsAB skall förbinda sig att följa vid varje tid gällande RF:s stadgar, SF:s stadgar och SF:s
tävlingsregler.
2. Idrottsutövare i IdrottsAB skall vara medlem i förening som upplåtit den idrottsliga verksamheten
till bolaget.
3. Upplåtande förening skall även fortsättningsvis bedriva sådan idrottslig verksamhet som ligger till
grund för medlemskapet i SF.
4. IdrottsAB får inte vidareupplåta rättigheten att delta i SF:s tävlingsverksamhet.
5. IdrottsAB:s rätt att delta i SF:s tävlingsverksamhet skall upphöra att gälla om upplåtande förenings
medlemskap i vederbörande SF upphör.
6. Rättigheten att delta i SF:s tävlingsverksamhet skall återgå till föreningen om IdrottsAB försätts i
konkurs eller träder i likvidation.
7. Förening skall förbehålla SF rätten att godkänna det namn under vilket IdrottsAB deltar i SF:s
tävlingsverksamhet.
8. IdrottsAB skall på begäran av RIN lämna yttranden och upplysningar samt handlingar i ärenden
avseende bolagets idrottsliga verksamhet.
9. Upplåtelseavtal och ändringar i detta skall godkännas av vederbörande SF för att äga giltighet.
Förening till vilken rättighet har återgått efter IdrottsAB:s konkurs eller likvidation skall genom
föreskrift i SF:s stadgar eller tävlingsregler degraderas i tävlingshänseende.
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SF som tillåter IdrottsAB att delta i tävlingsverksamheten är skyldigt att i sina stadgar eller
tävlingsregler förbjuda ett IdrottsAB, som direkt eller indirekt ägs av någon som har ett avgörande
inflytande över även annat IdrottsAB, rätten att delta på samma nivå i detta SF:s tävlingsverksamhet.
SF skall fortlöpande kontrollera efterlevnaden av upplåtelseavtalet samt vad som i övrigt föreskrivs i
denna paragraf. Vid avvikelse är SF skyldigt att vidta åtgärder för bestämmelsernas efterlevnad.
SF har rätt att i stadgar och tävlingsregler föreskriva ytterligare villkor för upplåtelsen.

3b§
SF:s IdrottsAB
Efter beslut av SF:s årsmöte kan förbundet upplåta rättigheter avseende landslagsverksamheten och
därtill naturligt anknytande verksamhet till ett av SF helägt IdrottsAB.
I upplåtelseavtalet mellan SF och IdrottsAB skall föreskrivas att:
1. IdrottsAB skall förbinda sig att följa vid varje tid gällande RF:s stadgar, SF:s stadgar och SF:s
tävlingsregler.
2. IdrottsAB genom vidareupplåtelse inte får avhända sig ett avgörande inflytande över
verksamheten.
3. Rättigheterna omgående skall återgå till SF vid IdrottsAB:s konkurs eller likvidation.
4. IdrottsAB på begäran av RIN skall lämna yttranden och upplysningar samt handlingar i ärenden
avseende bolagets idrottsliga verksamhet.
5. Upplåtelseavtal och ändringar i detta skall godkännas av RS för att äga giltighet.
RS har rätt att fortlöpande kontrollera efterlevnaden av upplåtelseavtalet samt vad som i övrigt
föreskrivs i denna paragraf. Vid avvikelse har RS rätt att besluta om åtgärder för bestämmelsernas
efterlevnad.

4§
Åligganden
SF skall
1. bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med den av RF-stämman beslutade verksamhetsidén,
2. enligt av RS utfärdade anvisningar pröva och avgöra fråga om upptagning av ny förening samt
uteslutning av förening,
3. till RS insända beslutad ändring av SF:s stadgar och tävlingsregler,
4. i sina stadgar och i normalstadgar för SDF föreskriva att styrelser och valberedningar skall bestå
av kvinnor och män,
5. aktivt arbeta för en dopingfri verksamhet inom förbundet och anslutna föreningar samt upprätta
plan för antidopingarbetet,
6. på begäran av RS, RIN eller Dopingkommissionen lämna uppgifter samt avge yttranden,,
7. utöva prövningsrätt i ärenden om vilka stadgas i 14 och 15 kap,
8. i förekommande fall fastställa normalstadgar för SDF,
9. fortlöpande till RF anmäla föreningar avförda från medlemsförteckningen,
10. senast den 31 december varje år till RF lämna uppgift om vilka till SF anslutna föreningar som
under kalenderåret erlagt sin medlemsavgift till SF,
11. till RF insända de uppgifter avseende SF:s medlemsföreningar som RS har bestämt, och
12. upprätta röstlängd för SF- och SDF-möten att gälla för den tid som anges i SF:s stadgar.
13. årligen senast sex månader efter räkenskapsårets slut till RF inlämna verksamhetsberättelse med
årsredovisning/årsbokslut.

5§
Beslutande organ
SF:s högsta beslutande organ är SF-mötet och extra SF-möte.
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När SF-möte inte är samlat, är SF-styrelsen högsta beslutande organ, om annat inte anges i SF:s
stadgar.
SF-möte får inte äga rum när RF-stämma pågår.
Ledamot av SF-styrelsen får inte vara ombud vid SF-möte.

6§
Specialidrottsdistriktsförbund (SDF)
SF beslutar, genom föreskrift i sina stadgar, om SDF skall finnas.
SDF:s gränser skall omfatta ett eller flera DF eller ett eller flera län. Avvikelse härifrån skall
godkännas av RS.
SDF omfattar de föreningar som är medlemmar i vederbörande SF och som har sin hemvist inom
SDF:s geografiska område.
SDF upprättas av SF efter samråd med vederbörande DF-styrelse. Innan beslut tas om SDF:s namn
skall RF höras. Härvid bör beaktas att olika SDF med samma geografiska gränser erhåller likartad
benämning.
SDF:s stadgar skall följa de av SF fastslagna och av RS granskade normalstadgarna för SDF. Ändring
av eller tillägg till SDF-stadgar beslutas av SDF-möte och skall för att äga giltighet godkännas av SF.

7§
Revisorer och revision
SF:s verksamhet, förvaltning och räkenskaper revideras av minst en av SF-stämma utsedd
auktoriserad revisor eller godkänd revisor med revisorsexamen. RF har rätt att efter anmälan till SF
utse ytterligare en auktoriserad revisor i SF.
SF:s räkenskaper och handlingar skall, om SF:s stadgar inte anger annan tid, överlämnas till revisorn
senast en månad före SF mötet och skall tillsammans med revisionsberättelsen vara SF styrelsen
tillhanda senast 14 dagar före SF mötet. Revisorn skall samtidigt tillställa RF en kopia av
originalhandlingen av årsredovisningen/årsbokslutet, revisionsberättelse och revisionsrapport.
SDF:s verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall revideras av minst en revisor. DF har rätt att,
efter anmälan till SDF, utse ytterligare en revisor i SDF. SDF skall årligen till DF inlämna
verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut samt revisionsberättelse och revisionsrapport.
Omfattar SDF flera DF avses det DF inom vars gränser SDF har sin hemort.
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12 kap Tävlingar
1 §*
Mästerskapstävlingar
RF:s mästerskapstävlingar, som får anordnas i de idrottsgrenar för vilka - efter framställning av
vederbörande SF - mästerskap godkänts av RS, omfattar för såväl kvinnor som män:
•

svenska mästerskapstävlingar (SM),

•

svenska mästerskapstävlingar för juniorer (JSM)

•

distriktsmästerskapstävlingar (DM), samt

•

distriktsmästerskapstävlingar för juniorer (JDM).

Den som under det kalenderår tävlingen äger rum fyller högst 20 år räknas som junior. SF har dock
rätt att i sina stadgar eller tävlingsregler fastställa annan åldersgräns.
Mästerskapstävling får avse såväl individuell tävling som tävling för lag, sammansatt av medlemmar i
samma förening eller, om så uttryckligen medgetts i SF:s tävlingsregler, av medlemmar i olika
föreningar.
SM och DM anordnas enligt vederbörande SF:s tävlingsregler.
Mästerskapstävling kungörs i RF:s officiella kungörelseorgan eller i SF:s eget kungörelseorgan.

2 §*
Mästerskapstecken
RF:s mästerskapstävlingar gäller tävlan om RF:s mästerskapstecken.
RF:s mästerskapstecken får delas ut endast i tävling, där minst två tävlande eller, när det gäller
lagmästerskap, minst två lag startat. SF har rätt att i sina stadgar eller tävlingsregler föreskriva att
antalet tävlande eller lag skall vara större än vad som sägs här.
RF:s mästerskapstecken delas ut till individuell segrare och segrande lag i SM, JSM, DM och JDM
samt i miniatyr till deltagarna i segrande lag. Dessa tecken är utförda i förgyllt brons. För andra
respektive tredje plats i sådan tävling kan utdelas RF-tecken i silver- respektive bronsutförande.
Från dessa regler gäller dock - såvitt angår tävling för lag - det undantaget att, om deltagarna i laget är
medlemmar i olika föreningar utdelas inte något mästerskapstecken till laget utan endast
miniatyrtecken till deltagarna i laget.

3 §*
Rätt att delta i SF:s tävlingar
Endast idrottsutövare som är medlem i förening ansluten till SF har rätt att delta i detta SF:s
tävlingsverksamhet. För utländsk idrottsutövare, som inte representerar en RF-organisation krävs
motsvarande organisationsanknytning. SF har rätt att i sina stadgar eller tävlingsregler ange ytterligare
förutsättningar för deltagande.

4§
Tävlingsbestraffning
SF:s tävlingsregler skall innehålla föreskrifter om vilka tävlingsbestraffningar utövare respektive lag
skall ådömas vid brott mot RF:s regler mot doping.
SF:s tävlingsregler skall även innehålla föreskrifter om tävlingsbestraffning när förening, IdrottsAB
eller deras företrädare eller utövare, inom ramen för den idrottsliga verksamheten, gjort sig skyldig till
ekonomiska oegentligheter som allvarligt skadat idrottens anseende. (Obs! Ikraftträdande 1/7-08,
efter denna tidpunkt ska SF ha infört regler härom.)
SF har rätt att i sina tävlingsregler föreskriva om straffavgifter med högst 25.000 kr. Beslut om
straffavgift skall kunna överklagas inom SF.
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13 kap Regler mot doping
1 §*
Doping
RF:s regler mot doping har till syfte att tillvarata idrottsutövarnas grundläggande rätt att delta i en
dopingfri idrott och på så sätt främja god hälsa och rättvisa för idrottsutövare.
Doping i samband med idrottsutövning är förbjudet.
Med doping menas de förseelser som anges i Idrottens antidopingreglemente.
Den som gör sig skyldig till doping kan bestraffas enligt detta reglemente.

2§
Idrottens antidopingreglemente
Antidopingreglementet har samma dignitet som RF:s stadgar och fastställs av RF-stämman.
Reglementet är baserat på World Anti-Doping Code (WADC). Vid konflikt mellan reglementet och
WADC:s tvingande regler har de sistnämnda reglerna företräde.
RS har rätt att mellan RF-stämmorna besluta om justering av reglementet efter av World Anti-Doping
Agency fastställda ändringar i WADC. Sådan ändring skall underställas nästkommande RF-stämma
för godkännande.

3 §*
Föreskrifter
RS skall fastställa föreskrifter för antidopingarbetet.

4§
RF:s Dopingkommission
RF:s Dopingkommission (DopK), som skall bestå av ordförande, vice ordförande och fyra övriga
ledamöter, väljs av RF-stämman. Antalet övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen. I
DopK skall finnas juridisk och medicinsk sakkunskap.
DopK har det övergripande ansvaret för idrottens antidopingverksamhet och skall bl.a.
• verka för och övervaka att idrottens antidopingpolicy och regelverk efterlevs;
• leda och övervaka dopingkontrollverksamheten;
• utfärda anvisningar för dopingkontrollverksamheten; samt
• anmäla förseelser enligt antidopingreglementet till bestraffning.
Ledamot av DopK får inte delta i handläggning och beslut i ärende,
• i vilket ledamoten själv eller dennes organisation är part;
• av vars utgång ledamoten eller dennes organisation kan vara beroende;
• i vars handläggning inom annat idrottsorgan han tidigare deltagit; eller
• i vilket han på annat sätt får anses vara jävig.
Vid omröstning, i ärende som inte avser förseelser enligt antidopingreglementet, skall den mening
gälla som omfattas av mer än hälften av ledamöterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

5§
Underrättelser från internationellt förbund
SF som av internationellt idrottsförbund eller annat nationellt idrottsförbund underrättats om ett
positivt prov eller misstänkt fall av doping eller annan misstänkt förseelse mot dopingreglerna skall
snarast underrätta Dopingkommissionen härom.
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6§*
Dopingnämnden
Dopingnämnden (DoN) skall som första instans pröva bestraffningsärenden enligt RF:s
antidopingreglemente.
DoN skall bestå av ordförande, vice ordförande samt fyra övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter
skall vara lika fördelat mellan könen.
Nämnden tillsätter sekreterare. Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordföranden om
arbetsfördelningen dem emellan.
Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutför när ordföranden och minst tre
övriga ledamöter är närvarande.
Vad som här sägs om ordföranden gäller även för vice ordföranden när denna inträder som
ordförande.

7§*
Sekretess
Sekretess gäller inom RF:s antidopingverksamhet för uppgift som avser planering av kontroller och
genomförda kontroller samt dopingärenden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att
verksamheten eller den person uppgiften gäller, lider men. För andra uppgifter inom
antidopingverksamheten gäller sekretess om det kan antas att verksamheten eller den uppgiften rör
lider men om uppgiften röjs. Vad som nu sagts utgör inte hinder för DopK att lämna information till
berört SF och ISF samt WADA. För sådan information gäller motsvarande sekretess.
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14 kap Bestraffningsärenden
1§
Bestämmelsernas omfattning
Bestraffningsreglerna omfattar förening och enskild medlem inom RF samt IdrottsAB.
Oavsett medlemskap omfattar reglerna även
•

idrottsutövare som utsetts att representera svensk idrottsorganisation i internationella
sammanhang eller som av SF eller SF:s IdrottsAB kallats till träningsläger eller annan
förberedande sammankomst inför internationell tävling;

•

idrottsutövare, som i skriftligt avtal med SF underkastat sig att följa RF:s regler mot doping, när
utövaren bryter mot dessa regler;

•

tävlingsfunktionär, ledare, tränare eller annan som i samband med idrottsutövning biträder
idrottsutövare, idrottsorganisation eller IdrottsAB.
För brott mot RF:s regler mot doping gäller vad som föreskrivs i Idrottens antidopingreglemente.

2 §*
Förseelser
Bestraffning kan ådömas
1. den som underlåtit att inom förelagd tid betala stadgad avgift eller insända föreskriven uppgift
eller infordrat utlåtande,
2. den som anmält sig till deltagande i eller godkänt kallelse till tävling eller uppvisning men utan
giltig anledning vägrat fullgöra vad han åtagit sig eller utan giltiga skäl uteblivit,
3. den som låtit offentligen tillkännage att i tävling eller uppvisning skulle delta en viss
idrottsutövare eller viss förening som därefter uteblivit, fastän han vid tillkännagivandet känt till
att anmälan till deltagande inte förelegat, eller att idrottsutövaren eller föreningen, trots gjord
anmälan, inte skulle komma att delta,
4. den som, under tiden då han varit avstängd har deltagit i tävling eller uppvisning eller har utövat
idrottsuppdrag,
5. den som bryter mot sekretessbestämmelse i RF:s stadgar eller SF:s stadgar eller tävlingsregler,
6. den som tillåtit avstängd att delta i tävling eller uppvisning eller att utöva idrottsuppdrag, trots att
han kände till avstängningen,
7. den som under eller i samband med tävling, uppvisning eller träning eller med anledning av
något, som därunder förekommit, demonstrerat, uppträtt förolämpande eller på annat sätt
otillbörligt mot deltagare, funktionär eller åskådare eller visat ohörsamhet mot funktionärs
anvisningar eller föreskrifter,
8. den som i anslutning till idrottsverksamhet gjort sig skyldig till skadegörelse, utövat våld eller
försökt utöva våld mot en annan person eller som hotat någon,
9. den som genom osanna uppgifter eller på annat sätt vilselett eller försökt vilseleda funktionär eller
annan enskild person, förening, annat organ inom RF eller IdrottsAB i eller för vederbörandes
idrottsliga verksamhet,
10. den som mot bättre vetande eller utan sannolika skäl anmält annan för förseelse som är
bestraffningsbar enligt dessa stadgar,
11. den som utbetalt eller låtit utbetala eller mottagit ersättning, vilken är större än vad som är tillåtet
enligt de regler som utfärdats av vederbörande SF,
12. den som i samband med idrottslig verksamhet berett sig eller annan otillbörlig förmån,
13. den som uppträtt på sådant sätt att idrottens anseende därav skadats eller uppenbarligen kunnat
därav skadas,
14. den som brutit mot SF:s, SDF:s eller annan tävlingsarrangörs tävlingsregler,
15. den som inom ramen för idrottslig verksamhet gjort sig skyldig till ekonomisk oegentlighet som
allvarligt skadat idrottens anseende,
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16. den som på annat sätt underlåtit att rätta sig efter vad som ålegat honom enligt dessa stadgar eller
enligt av idrottsorgan utfärdade bestämmelser eller fattade beslut.

3§
Påföljder
Påföljder för förseelser enligt detta kapitel är tillrättavisning, böter och avstängning.

4§
Tillrättavisning
Tillrättavisning, som är den lindrigaste påföljden och som kan åläggas såväl förening och förenings
IdrottsAB som enskild person, innebär ett skriftligt påtalande av det fel som begåtts samt en anmaning
till den felande att för framtiden rätta sig efter gällande bestämmelser.

5§
Böter
Böter innebär att den felande åläggs att utge visst belopp i pengar till det SF inom vars
verksamhetsområde förseelsen har begåtts. De skall användas för främjande av verksamheten inom
SF.
Böter - högst 500.000 kr - får åläggas förening och förenings IdrottsAB samt, i den utsträckning som
vederbörande SF har bestämt i sina stadgar, enskild person.
Ådömda böter skall betalas senast inom fyra veckor från dagen för beslutets meddelande.

6§
Avstängning
Avstängning får ådömas enskild person och innebär att denne inte får
a. delta i tävling eller uppvisning och/eller
b. utöva uppdrag i den idrottsgren inom vilken förseelsen har begåtts.
När förseelsens art eller andra särskilda omständigheter så föranleder, får avstängning utsträckas att
avse all idrottslig verksamhet enligt a) och b) ovan inom alla idrotter.
När synnerliga skäl föreligger får beslutas att avstängning kortare tid än en månad inte skall omfatta
deltagande i internationell tävling.
SF får i sina stadgar föreskriva att avstängning kan omfatta även träning i anläggning som disponeras
av:
•

den dömdes förening,

•

annan förening med medlemskap i eller anslutning till detta SF eller

•

IdrottsAB med verksamhet inom det SF den dömdes förening är ansluten till.

Avstängning gäller viss tid
a. högst två år, eller
b. för tiden intill dess visst antal tävlingstillfällen annars skulle ha förekommit för den felande.
Beslut om avstängning skall innehålla uppgifter om första och sista dag. Tiden skall börja inom en
vecka från dagen för beslutet. Har den felande under utredningstiden varit avstängd enligt 13 §, skall
tiden dock räknas från och med dagen för den avstängningen.
Visar det sig att avstängning, som ej överstiger sex månader och som avser viss idrottsgren, inte till
någon del eller endast delvis kan verkställas senast på slutdagen för den inom idrottsgrenen pågående
officiella tävling, i vilken den tävlande är berättigad att delta, får bestraffningsorganet besluta att
avstängningstiden eller återstående del därav, skall räknas från och med första tävlingsdagen i
nästpåföljande sådan tävling, i vilken den felande annars skulle ha fått delta. Motsvarande reglering
får ske när det i tävling förekommer längre tävlingsuppehåll.
SF, som administrerar idrottsgren där slutdag eller begynnelsedag för officiell tävling inte kan anges,
får bestämma dessa dagar utifrån sina tävlingsregler.
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7 §*
Straffmätning
Är förseelsen med hänsyn till omständigheterna att anse som ringa, får endast tillrättavisning utdömas.
Är förseelsen att anse som grov, skall avstängningen åläggas för en tid av lägst ett år och högst två år.
Endast en påföljd får förekomma i varje enskilt fall. SF får dock i sina stadgar föreskriva att
avstängning upp t.o.m. en månad kan kombineras med böter.
Skall någon bestraffas samtidigt för flera förseelser, ådöms en gemensam påföljd enligt föregående
stycke.

8 §*
Bestraffningsorgan (ändr 2009)
Såvida inte annat föreskrivs i SF:s stadgar skall det inom SF finnas två instanser för handläggning av
bestraffningsärenden.
Bestraffningsärende skall i första instans handläggas av det SDF där den förening, vilken den anmälde
tillhör eller annars är knuten till, har sin hemort eller av ett bestraffningsorgan som är rikstäckande
eller inrättat för ett närmare angivet geografiskt område.
Handläggs vid två eller flera SDF bestraffningsärenden som har samband med varandra får det SF till
vilket dessa SDF hör, efter ansökan av part eller anmälan av något av SDF:n, förordna att ärendena
skall handläggas tillsammans vid ett av SDF:en, om detta har väsentliga fördelar för handläggningen
av ärendena och det inte innebär betydande olägenhet för någon part.
Förbund har rätt att efter närmare i förbundets stadgar eller arbetsordning angivna riktlinjer överlämna
bestraffningsrätt till något sitt organ.
Skulle i något fall behörigt bestraffningsorgan enligt ovannämnda bestämmelser saknas eller är
vederbörande SF anmälande part eller är fråga om förseelse av ledamot av DF-styrelse, ledamot av
SF-styrelse eller ledamot av RS, skall bestraffningsärendet handläggas av RIN.
Uppstår tvekan om vilket organ som skall ta upp bestraffningsärende till handläggning, skall frågan
härom efter anmälan avgöras av RIN.
Om högre bestraffningsorgan stadgas i 19 §.

9 §*
Anmälan
Ärende om bestraffning för förseelse mot dessa stadgar får tas upp till handläggning endast under
förutsättning att skriftlig anmälan om förseelsen inkommit till behörigt bestraffningsorgan.
Anmälan skall vara undertecknad av anmälaren och innehålla namnet på den anmälde, tydlig uppgift
om den förseelse som anses vara begången och de närmare omständigheterna rörande det inträffade
samt den bevisning som åberopas.
Om anmälan är ofullständig får bestraffningsorgan förelägga den anmälande att inom viss tid
komplettera anmälan.
Har anmälan inkommit från någon som berörs av saken eller den som av SF fått särskild rätt att föra
talan i bestraffningsärende, är bestraffningsorganet skyldigt att ta upp anmälan till prövning.
Är organ till vilket anmälan inkommit inte behörigt att handlägga bestraffningsärendet, skall det
genast översända ärendet till rätt bestraffningsorgan.
Har anmälan inkommit till obehörigt organ men inom rätt tid, skall anmälan anses ha skett inom
föreskriven tid trots att anmälan kommit behörigt organ tillhanda först efter utgången av den i 10 §
första stycket angivna tiden.

10 §
Preskription
Påföljd för förseelse får inte åläggas någon, om inte förseelsen anmälts för bestraffning senast inom
två månader från det förseelsen begicks eller blev känd.
Påföljd får inte i något fall ådömas när fyra år förflutit från dagen för förseelsen.
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11 §
Jäv
Ledamot får inte delta i utredning och prövning av bestraffningsärende, i vilket han själv eller hans
organisation är part, eller av vars utgång han eller hans organisation kan vara beroende, eller i vars
handläggning inom annat idrottsorgan han tidigare deltagit, eller i vilket han på annat sätt får anses
vara jävig.

12 §*
Handläggning
Bestraffningsorgan skall ge den anmälde tillfälle att yttra sig över anmälan. Parterna skall tillställas
samtliga handlingar och annat åberopat material i ärendet.
Beslut om prövningstillstånd får meddelas utan att motpart beretts tillfälle att inkomma med yttrande.
Part får anlita ombud. Ombud skall styrka sin behörighet genom fullmakt.
Bestraffningsorganet får genom egen försorg föranstalta om fullständig utredning.
SF, DF, SDF, förening och enskild person inom RF, Dopingkommissionen och IdrottsAB är skyldiga
att på begäran av bestraffningsorgan avge yttrande och upplysningar.
Bestraffningsorganet får besluta om muntligt förhör. Till sådant förhör skall parterna kallas.
Muntligt förhör skall hållas, när part begär det. Om det är uppenbart att sådant förhör inte är till nytta
för utredningen får dock bestraffningsorganet avslå begäran härom.
Part svarar själv för sina egna kostnader i ärendet. Kostnader för bevisning eller annan utredning som
bestraffningsorganet beslutat om på eget initiativ svarar bestraffningsorganet för.
Vid handläggningen skall föras protokoll över vad som förekommit i ärendet.
Bestraffningsärende skall handläggas och beslut däri meddelas med största skyndsamhet.
Bestraffningsorganet är skyldigt att på begäran översända handlingarna i ärendet till den som av SF
fått särskild rätt att föra talan i bestraffningsärende.

13 §*
Avstängning under utredning
Om det är sannolikt att anmäld förseelse kommer att leda till avstängning, får bestraffningsorganet,
utan att den anmälde dessförinnan hörts, besluta att denne tills vidare och till dess bestraffningsärendet
har blivit avgjort inte får delta i tävling eller uppvisning i den idrottsgren inom vilken förseelsen har
begåtts.
När förseelsens art eller andra särskilda skäl så föranleder, får avstängning under utredning utsträckas
att gälla utövande av uppdrag inom idrottsgrenen eller all idrottslig verksamhet enligt 6 § andra
stycket.
Beslut om avstängning under utredning skall genast och i vart fall inom tre dagar från beslutets
meddelande avsändas i vanligt brev med posten såväl till den avstängde som hans förening, IdrottsAB,
SDF och SF.
Ådöms personen avstängning vid ärendets slutliga prövning skall tid för avstängning under utredning
inräknas på det sätt som anges i 6 §.

14 §
Beslutförhet
Minst tre av bestraffningsorganets ledamöter skall delta när beslut i bestraffningsärende fattas.
Beslut om
• avvisning av ärende,
• avskrivning av ärende,
• avstängning under utredning, samt
• prövningstillstånd
får dock fattas av ordföranden ensam.
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15 §
Överläggning m m
Beslut får inte avse annan förseelse än den som uttryckligen anmälts. Beslut får inte heller grundas på
påstående eller bevis som den anmälde inte fått tillfälle att yttra sig över.
I tveksamma fall skall hellre frias än fällas.
Vid omröstning skall den mening gälla som omfattas av mer än hälften av ledamöterna.
Har någon mening fått hälften av rösterna, skall den gälla, om den innebär frikännande eller lindrigare
påföljd än övriga meningar.
Kan en fråga inte avgöras på detta sätt, men vill flertalet fälla, och är de inte ense om påföljden, då
skall de röster, som avgetts för den strängaste påföljden anses avgivna även för den närmast lindrigare
och därefter, om det erfordras, meningarna efter samma grundsats sammanläggas, tills en mening
måste anses omfattad av flertalet röstande.

16 §
Avfattning av beslut
Beslut i bestraffningsärende skall avfattas skriftligt oavsett om beslutet är friande eller fällande. Av
beslutet skall framgå vilka ledamöter som deltagit i beslutet.
Är beslutet fällande skall det innehålla uppgift om förseelsens art, tillämpad bestämmelse och påföljd.
Har böter ålagts skall i beslutet anges det SF som enligt 5 § första stycket skall erhålla böterna.
Vid avstängning skall särskilt anges om påföljden avser endast viss idrottsgren eller all idrottslig
verksamhet på sätt anges i 6 § första till tredje styckena samt avstängningstidens begynnelse- och
slutdag. Vid uppdelad avstängningstid enligt 6 § sjätte stycket skall begynnelse- och slutdag anges för
vardera perioden.
Av beslutet skall framgå hos vilket högre bestraffningsorgan överklagande kan ske och vilket datum
ett överklagande senast skall ha inkommit, samt vad part i övrigt har att iaktta för att söka ändring i
beslutet. Får beslutet inte överklagas skall detta särskilt anges.

17 §
Expediering m m
Beslut i bestraffningsärende skall, även om beslutet meddelats på annat sätt, genast och i vart fall
senast inom tre dagar avsändas i vanligt brev med posten till parterna, den anmäldes förening,
IdrottsAB och i förekommande fall den anmäldes SDF och SF.
Rör ärendet förseelse som sägs i 2 § 8 punkten, skall brev inom samma tid avsändas till den som av
SF fått särskild rätt att föra talan i bestraffningsärende.
Har avstängning utsträckts till att omfatta all idrottslig verksamhet enligt 6 § första och andra
styckena, skall bestraffningsbeslutet genom bestraffningsorganets försorg genast kungöras i RF:s
officiella kungörelseorgan. Detsamma gäller om högre bestraffningsorgan ändrat sådant beslut.
Bestraffningsorgan skall registrera alla bestraffningar som utdömts. Även ändring eller efterskänkande
av påföljd skall registreras.

18 §
Verkställighet
Beslut i bestraffningsärende gäller oberoende av om beslutet överklagats.
Har beslut överklagats hos högre behörigt organ får detta, i avvaktan på slutlig prövning av ärendet,
förordna att beslutet tills vidare inte skall gå i verkställighet (inhibition). Sådant beslut får inte
överklagas.

19 §
Överklagande m m (ändr 2009)
Beslut i bestraffningsärende får, om inte annat sägs, av såväl anmälande som bestraffad part
överklagas hos högre bestraffningsorgan.
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Dopingkommissionen får, utan att vara part, alltid överklaga beslut som avser förseelse mot RF:s
dopingregler.
Beslut får dessutom överklagas av den som av SF fått särskild rätt att föra talan i bestraffningsärende,
även om han inte är part.
Beslut som meddelats av bestraffningsorgan enligt 8 § andra stycket överklagas hos vederbörande SF.
SF har rätt att i sina stadgar föreskriva att prövningstillstånd krävs för att SF skall pröva sådant
bestraffningsorgans beslut om tillrättavisning, böter eller avstängning högst en månad.
Beslut som meddelats av SF överklagas hos RIN. För att RIN skall ta upp vissa ärenden till prövning
krävs enligt 6 kap 3 § prövningstillstånd. Mot RIN:s beslut får talan inte föras annat än i ärende
avseende dopingförseelse enligt idrottens antidopingreglemente.
Ett förordnande av SF enligt 8 § tredje stycket att två eller flera bestraffningsärenden vid skilda SDF
skall handläggas tillsammans får inte överklagas.
Klaganden skall senast inom tre veckor från den dag då beslutet meddelats inkomma med klagoskrift
till det högre bestraffningsorganet. SF har rätt att i sina stadgar föreskriva att klaganden skall senast
inom två veckor från den dag då beslutet meddelats inkomma med klagoskrift till det högre
bestraffningsorganet.
Är organ till vilket klagoskriften inkommit inte behörigt att handlägga bestraffningsärendet, skall det
genast översända ärendet till rätt bestraffningsorgan.
Har klagoskriften inkommit till obehörigt organ men inom rätt tid, skall överklagandet anses ha skett
inom föreskriven tid trots att klagoskriften kommit behörigt bestraffningsorgan till handa först efter
utgången av den i sjätte stycket angivna tiden.
Om klaganden styrker att han inte kunnat iaktta klagotiden skall skriften upptas till prövning trots att
den inkommit till bestraffningsorganet först efter klagotidens utgång.
Överklagat beslut får inte ändras utan att tillfälle beretts motpart att yttra sig över klagomålet. Om det
vid handläggningen av ärende hos lägre bestraffningsorgan förekommit grovt formfel kan dock högre
bestraffningsorgan undanröja sådant beslut utan iakttagande av denna regel.
Om förfarandet i övrigt hos högre bestraffningsorgan gäller i tillämpliga delar vad i detta kapitel är
stadgat om förfarandet hos lägre bestraffningsorgan.

20 §
Överprövning
Sedan beslut i bestraffningsärende vunnit laga kraft får överprövning beviljas om omständighet eller
bevis, som inte tidigare förebragts, åberopas och dess förebringande sannolikt skulle ha lett till
frikännande eller lindrigare bestraffning, om grovt formfel förekommit vid handläggningen av ärendet
eller om rättstillämpning som legat till grund för beslutet uppenbart strider mot dessa stadgar.
Begäran om överprövning, som kan göras av den bestraffade eller av dennes förening, framställs
skriftligen hos RIN, som kan besluta antingen att själv handlägga ärendet eller att lägre
bestraffningsorgan skall ta upp detta till förnyad prövning.
I avvaktan på slutlig prövning av ärendet får bestraffningsorgan förordna att det beslut som är föremål
för överprövning tills vidare inte skall gå i verkställighet (inhibition).
Beslut enligt förevarande paragraf får inte överklagas.

21 §
Efterskänkande av avstängning
Har någon bestraffats med avstängning för längre tid än ett år får RS, sedan ett år av strafftiden har
förflutit, på begäran av den bestraffade eller dennes förening, efter RIN:s hörande, efterskänka
påföljden om särskilda skäl föreligger.
Beslut härom expedieras och kungörs på sätt som anges i 17 §.
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22 §
Rättelse av beslut
Finner bestraffningsorgan att beslut till följd av skrivfel, felräkning eller annat liknande förbiseende
innehåller uppenbar oriktighet, får bestraffningsorganet, sedan parterna getts tillfälle att yttra sig,
meddela beslut om rättelse.
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15 kap Överklagande av beslut som inte avser
bestraffningsärende
1§
Beslut ang medlemskap m m
Förenings beslut om vägrat medlemskap, om uteslutning eller om varning av medlem får överklagas
av personen ifråga hos vederbörande SF. SF:s beslut får överklagas av personen i fråga hos RIN. För
att RIN skall ta upp ärende om varning krävs enligt 6 kap 3 § prövningstillstånd.
SF:s beslut om vägrat medlemskap för förening och SF:s beslut om uteslutning av förening som
medlem i SF får överklagas av föreningen hos RIN.
RIN:s beslut får inte överklagas.

2 §*
Beslut som rör tävlingsregler
För att RIN skall ta upp beslut som rör tillämpningen av tävlingsregler till avgörande krävs
prövningstillstånd. Prövningstillstånd får meddelas endast om det förekommit grovt formfel vid
handläggningen av ärendet eller om beslutet fattats i strid med eller utan stöd i gällande regler.
Rätt att klaga tillkommer den som är direkt berörd av saken och som har ett befogat intresse av att få
saken prövad.
RIN:s beslut får inte överklagas.

3§
Övriga beslut
Annat beslut av föreningsmöte eller föreningsstyrelse, förbundsmöte eller förbundsstyrelse inom RF,
än sådant som nämns i 1 § och 2 §, får överklagas enligt nedan om beslutet inte tillkommit i behörig
ordning eller på annat sätt strider mot gällande stadgar eller tävlingsregler.
1. Beslut av föreningsmöte eller föreningsstyrelse får överklagas av röstberättigad medlem i
föreningen.
Överklagande sker hos vederbörande SF.
2. Beslut av DF-möte eller DF-styrelse får överklagas av förening eller SDF inom distriktet.
Överklagande sker hos RIN.
3. Beslut av SDF-möte eller SDF-styrelse får överklagas av röstberättigad förening, som tillhör
SDF:et.
Överklagande sker hos SF.
4. Beslut av SF-möte eller SF-styrelse får överklagas av röstberättigad förening inom detta SF samt
av den föreningsmedlem som önskar fullfölja sin talan med anledning av beslut under punkt 1.
Överklagande sker hos RIN.
RIN:s beslut får inte överklagas.

4§
Klagotid m m
Klagoskrift skall ha inkommit till vederbörande överklagningsorgan senast inom tre veckor från den
dag då beslutet meddelades. I skriften skall anges vilket beslut som avses, vilken ändring som begärs
och skälen för den begärda ändringen. SF har rätt att i sina stadgar föreskriva att klagande skall senast
inom två veckor från den dag då beslutet meddelats inkomma med klagoskrift till det högre
bestraffningsorganet.
Är organ till vilken klagoskriften inkommit inte behörigt att handlägga ärendet, skall det genast
översända ärendet till rätt överklagningsorgan.
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Har klagoskrift inkommit till obehörigt beslutsorgan men inom föreskriven tid skall överklagandet
anses ha inkommit i rätt tid.
Om klaganden styrker att han inte kunnat iaktta klagotiden, skall överklagandet upptas till prövning,
trots att det inkommit först efter klagotidens utgång.
Uppstår tvekan om vilket organ som skall ta upp överklagningsärende till handläggning, skall frågan
härom efter anmälan avgöras av RIN.

5§
Jäv
Ledamot i överklagningsorgan får inte delta i utredning och prövning av överklagningärende, i vilket
han själv eller hans organisation är part, eller av vars utgång han eller hans organisation kan vara
beroende, eller i vars handläggning inom annat idrottsorgan han tidigare deltagit, eller i vilket han på
annat sätt får anses vara jävig.

6 §*
Handläggning
Organ, hos vilket beslut överklagats enligt vad som sägs i detta kapitel, skall i förekommande fall ge
motpart tillfälle att yttra sig över överklagandet.
Parterna skall tillställas samtliga handlingar och annat åberopat material i ärendet.
RIN har rätt att besluta om
• avvisning av ärende,
• prövningstillstånd,
• avskrivning av ärende,
• undanröjande av beslut p.g.a. att grovt formfel förekommit vid handläggningen av ärendet,
• att lämna överklagande utan bifall, samt
• vilket organ som skall handlägga överklagningsärende enligt 4 § sista stycket,
utan att tillfälle beretts motpart att yttra sig över klagomålet.
Där så anses erforderligt, kan överklagningsorganet på eget initiativ sörja för kompletterande
utredning.
Överklagningsorganet får besluta om muntlig förhandling. Till sådan förhandling skall parterna kallas.
Part får anlita ombud. Ombud skall styrka sin behörighet genom fullmakt.

7§
Beslut
Vid omröstning skall den mening gälla som omfattas av mer än hälften av ledamöterna. Vid lika
röstetal har ordföranden utslagsröst.
Ett beslut skall innehålla skälen för beslutet samt ange om part har rätt att överklaga beslutet. Har part
rätt att klaga skall av beslutet framgå hur detta skall ske. Av beslutet skall framgå vilka ledamöter som
deltagit i avgörandet.
Överklagningsorganets beslut skall senast inom tre dagar från beslutets meddelande avsändas till
parterna.

8§
Besluts ikraftträdande
Beslut om uteslutning av medlem ur förening och beslut om uteslutning av förening ur SF gäller inte
förrän klagotiden utgått, eller då beslut överklagats, ärendet blivit slutligt avgjort.

9§
Överprövning
Sedan beslut i ärende enligt 1 § vunnit laga kraft får överprövning beviljas
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•

om omständighet eller bevis, som inte tidigare förebragts, åberopas och dess förebringande
sannolikt skulle ha lett till annat beslut,

•

om grovt formfel förekommit vid handläggningen av ärendet, eller

•

om rättstillämpning som legat till grund för beslutet uppenbart strider mot dessa stadgar.

Begäran om överprövning, som kan göras av berörd person respektive förening, framställs skriftligen
hos RIN, som kan besluta antingen att själv handlägga ärendet eller att, allt efter omständigheterna, SF
eller förening skall ta upp detta till förnyad prövning.
I avvaktan på slutlig prövning av ärendet får RIN förordna att det beslut som är föremål för
överprövning tills vidare inte skall gå i verkställighet (inhibition).
Beslut enligt förevarande paragraf får inte överklagas.

10 §
Rättelse av beslut
Finner överklagningsorgan att beslut till följd av skrivfel, felräkning eller annat liknande förbiseende
innehåller uppenbar oriktighet, får överklagningsorganet, sedan parterna getts tillfälle att yttra sig,
meddela beslut om rättelse.

/Ändringar införda maj 2009/ChP
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