Stadgar för Svenska Netballförbundet (SNF)
ver 2021-08-19 (reviderade efter förbundsmötet)
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Förkortningar som används i stadgarna:
RF

Sveriges Riksidrottsförbund

RS

Riksidrottsstyrelsen

SNF

Svenska Netballförbundet

NDF

Netballdistriktsförbund (SNF:s regionala organ)

NF

Netball Förening (för resp hemort)

1 kap Grundläggande bestämmelser för SNF
1 § Ändamål
Svenska Netballförbundet (SNF), "Netball Sweden" på engelska, med säte i Malmö, är
Nationellt idrottsförbund för all svensk netball.
SNF har till uppgift att främja, utveckla och administrera netballidrotten och stödja alla som
vill starta och utveckla netballföreningar i Sverige. Förbundet skall stimulera barn-,
ungdoms- och vuxenidrott på såväl bredd som elitnivå (ungdom och vuxna). Förbundets
verksamhet skall stå i överensstämmelse med idrottsrörelsens verksamhetsidé enligt 1 kap
Sveriges Riksidrottsförbunds (RF) stadgar. SNF ska motverka all form av diskriminering
samt aktivt verka för en dopingfri idrott.
SNF skall företräda svensk netball i utlandet och på ett aktivt sätt verka för ökad
internationalisering.
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2 § Sammansättning
SNF består av de ideella föreningar som har upptagits i förbundet som medlemmar.

3 § Tillhörighet
SNF är genom medlemskap knutet till följande organisationer:
●
●

World Netball (tidigare INF)
Netball Europe

SNF och dess medlemmar följer Sveriges Riksidrottsförbund (RF):s regler och
bestämmelser, stadgar och beslut. Förbundet skall i tillämpliga delar följa även övriga
organisationers stadgar, regler och bestämmelser.

4 § Beslutande organ
SNF:s beslutande organ är förbundsmötet, extra förbundsmöte och förbundsstyrelsen.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår samt FS arbetsår
SNF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 juli till och med
den 30 juni.
Förbundsstyrelsens (FS) arbetsår omfattar tiden från förbundsmötet t o m nästa ordinarie
förbundsmöte.

6 § Stadgetolkning och skiljeklausul
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar hänskjuts frågan till nästa förbundsmöte
eller avgörs av förbundsstyrelsen.
Talan i tvist där parterna är enskild medlem, tjänsteman, förening, SNF, NDF eller RF får inte
väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är
föreskriven i dessa stadgar eller RF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljemän.

7 § Stadgeändring
Förslag till ändring av dessa stadgar får - förutom av förbundsstyrelsen - skriftligen
framläggas av medlemsförening.
För ändring av dessa stadgar krävs beslut härom av förbundsmöte med minst 2/3 av antalet
avgivna röster.

8 § Upplösning av förbundet
För upplösning av SNF krävs beslut härom med minst 2/3-delar av antalet avgivna röster
vid två på varandra följande förbundsmöten, hållna med minst ett års mellanrum.
I beslutet att upplösa förbundet måste det anges att förbundets tillgångar måste användas
för ett specifikt idrottsändamål, och där det upplösta förbundets handlingar måste
överlämnas till Skatteverket.
9 § Firmateckning
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SNF:s firma tecknas av styrelsen gemensamt som rätt att företräda förbundet och ingå avtal
på förbundets vägnar.
Förbundsmötet har rätt att delegera firmateckningsrätten till två styrelseledamöter
gemensamt eller till en eller flera särskilt utsedda personer.
Den som genom delegation fått fullmakt att företräda förbundet ska återrapportera till
styrelsen.

2 kap Allmänna bestämmelser
1 § Beslut och omröstning
Beslut fattas genom upphand räkning eller om så begärs efter omröstning (votering).
Med undantag för de i 1 kap, 7 § och 8 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor
genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Vid lika antal
röster ska lotteriet avgöra.
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit
högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet
avgivna röster.
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av
antalet avgivna röster.
Omröstning sker öppet. Om röstberättigat ombud begär det skall dock val ske slutet.
Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av
ordföranden vid mötet, om hen är röstberättigad. Är hen inte röstberättigad avgör lotten. Vid
val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

2 § Hedersledamot, adjungering av styrelseledamot m m
Förbundsmötet får, på förslag av en enig styrelse, utnämna enskild person till
hedersledamot i förbundsstyrelsen. Hedersledamot kan av styrelsen kallas till styrelsemöte
och har då yttrande- och förslagsrätt.
Förbundsstyrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Sådan
ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Den adjungerade ledamoten kan
utses till en befattning i styrelsen.

3 § Sammansättning av styrelse mm
SNF, distriktsförbund och föreningar skall verka för att styrelse, valberedning, kommittéer
och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås
och att ungdomar ingår.

3 kap Förbundsmöte
1 § Sammansättning
Förbundsmöte består av styrelsen och ombud för medlemsföreningar genom beslut av
föreningsstyrelse. Ombud får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen.
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2 § Rösträtt
Vid förbundsmöte har medlemsföreningar en röst.
Det åligger förbundsstyrelsen att årligen upprätta röstlängd för förbundsmöte att gälla för
tiden den 1 juli - 30 juni föregående år. Röstlängden skall uppta de föreningar som senast
den 30 juni erlagt av förbundsmötet fastställd årsavgift, innehar organisationsnummer och
insänt årsrapport.
För att kunna rösta på förbundsmöte krävs:
●
●
●

att representanten är minst 18 år gammal;
att medlemskap har beviljats minst två månader före förbundsmöte; och
att medlemsavgifter har betalats senast två månader före förbundsmöte.

3 § Beslutmässighet samt yttrande- och förslagsrätt
Förbundsmöte är beslutsmässigt om minst två tredjedelar av röstberättigade ombud är
representerade personligen eller genom fullmakt, såvida inte förbundet har fått skriftlig
protest från en tredjedel eller fler av de röstberättigade medlemmarna. Protesten måste
ange "Förbundsmötet är felaktigt planerat" och tas emot av förbundsstyrelsen inte mindre än
fjorton dagar före mötet.
Yttrande- och förslagsrätt vid förbundsmöte tillkommer - förutom ombuden förbundsstyrelsens ledamöter, revisorer, ledamöter i SNF:s kommittéer och motionärer i vad
avser egen motion.
Yttranderätt tillkommer med mötets samtycke annan närvarande. Vid förbundsmöte får
ombud för förbundets medlemsföreningar närvara.
Medlemmar som inte har rösträtt har rätt att tala och föreslå vid mötet.
Ett förslag vid en förbundmöte hålls om mer än hälften av de avgivna rösterna är för
förslaget.

4 § Tidpunkt och kallelse till förbundsmötet
Förbundsmöte hålls varje år senast den 30 September på dag(-ar) och ort som
förbundsstyrelsen
bestämmer.

Kallelse

och

förslag

till

föredragningslista

till

mötet

utfärdas

av

förbundsstyrelsen och skall vara röstberättigade organisationer tillhanda senast tre veckor
före mötet. Om ett förslag har väckts om stadgeändring, upplösning av förbundet eller
sammanslagning av

förbundet med ett annat förbund eller annan fråga av väsentlig

betydelse för förbundet eller dess medlemmar, måste det anges i kallelsen.
Verksamhets- och förvaltningsberättelse, verksamhetsplan samt förbundsstyrelsens förslag
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(propositioner) och inkomna motioner till förbundsmötet - vilka skall vara åtföljda av
styrelsens yttranden - skall vara röstberättigade organisationer tillhanda senast en vecka
före mötet.

5 § Ärenden vid förbundsmötet
Vid förbundsmötet skall följande ärenden förekomma:
1. upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på
grundval av den utav förbundsstyrelsen upprättade röstlängden,
2. fastställande av föredragningslista för mötet,
3. fråga om mötet är behörigen utlyst,
4. val av ordförande för mötet,
5. val av sekreterare för mötet,
6. val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll
samt erforderligt antal rösträknare,
7. behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:
a. förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse
b. förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse
c. revisorernas berättelse för samma tid,
8. fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning
9. behandling av förslag till verksamhetsinriktning (verksamhets- och ekonomisk plan)
för förbundet samt behandling av styrelsens förslag (propositioner) och motioner
som getts in i stadgeenlig ordning,
10. fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet,
11. val av styrelse
a. förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av två år,
b. förbundets vice ordförande för en tid av två år,
c. förbundets generalsekreterare för en tid av två år,
d. förbundets ekonomiansvarige för en tid av två år,
e. tre övriga styrelseledamöter för en tid av ett år,
f. två suppleanter till styrelsen för en tid av ett år,
12. utseende av firmatecknare,
13. val av en revisor och en revisorssuppleant med uppgift att granska verksamhet,
räkenskaper och förvaltning inom förbundet för en tid av två år

Beslut om större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för förbundet eller medlemmar
får inte fattas om det inte har inkluderats i kallelse till stämman.

6 § Valbarhet
Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person. Den nominerade personen måste vara
röstberättigad medlem i medlemsförening.
Anställda inom förbundet får dock inte väljas till ledamot eller suppleant i styrelsen,
valberedningen eller som revisor eller ersättare för förbundet.
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Ledamot av förbundsstyrelsen är inte valbar som revisor eller revisorssuppleant.

7 § Förslag till ärenden som ska behandlas av förbundsmöte
Förslag till ärende att behandlas vid förbundsmötet skall vara förbundsstyrelsen tillhanda
senast fyra veckor före mötet. Både medlemsförening och styrelsen kan lägga fram förslag
som ska behandlas av årsstämman.

8 § Extra förbundsmöte
Förbundsstyrelsen får sammankalla extra förbundsmöte, om sådant möte behövs.
Vidare är förbundsstyrelsen skyldig att kalla till extra förbundsmöte, när revisorerna med
angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det begärs av minst en tiondel av antalet
röster enligt upprättad röstlängd. En sådan begäran måste vara skriftlig och innehålla
orsakerna till begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra förbundsmöte skall den inom 14 dagar kalla till
sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse och föredragningslista
översänds till ombuden senast sju dagar före mötet.
Underlåter förbundsstyrelsen att inom 14 dagar kalla till extra möte, får den/de som krävt
mötet kalla till detta.
Vid extra förbundsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.

9 § Valberedningen
Valberedningen ska bestå av de tre ordinarie styrelseledamöter som väljs av förbundsmötet.
Valberedningen ska utse en ordförande bland sina ledamöter.
Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så
bestämmer.
Valberedningen ska senast två månader före förbundsmötet skriftligen fråga dem, vilkas
mandattid går ut vid mötets slut, om de är villiga att kandidera för den kommande
mandatperioden.
Senast 7 veckor före förbundsmötet, skall valberedningen meddela samtliga på
förbundsmötet röstberättigade organisationer vilka av de tillfrågade som avböjt kandidatur.
Från 7 veckor till senast 4 veckor före förbundsmötet, får medlemsföreningar till
valberedningen avge förslag på personer för valen under 3 kap, 5 § 11-12 punkterna.
Senast 3 veckor före förbundsmötet skall valberedningen skriftligen delge samtliga
röstberättigade organisationer sitt förslag beträffande varje val enligt 3 kap, 5 § punkterna
11-13 samt meddela namnen på de kandidater som i övrigt nominerats.
Valberedningen skall i sitt arbete fortlöpande följa verksamheten inom förbundsstyrelsen.
Innan kandidatnominering påbörjas för val enligt 3 kap, 5 § 11-12 punkterna, skall
valberedningen meddela sitt förslag beträffande de val som skall förekomma.

Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han i denna egenskap fått
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kännedom om.

10 § Ikraftträdande
Beslut fattade av förbundsmötet gäller från mötets avslutande om inte annat beslutas.

4 Kap Förbundsstyrelsen
1 § Sammansättning, kallelse och beslutmässighet
Förbundsstyrelsen bestå av ordförande, vice ordförande, generalsekreteraren,
ekonomiansvarig, 3 ordinarie styrelseledamöter och 2 styrelsesuppleanter. Styrelsen ska
bestå av kvinnor och män och eftersträva bred representation av föreningarna.
Ordföranden är skyldig att kalla till ett möte inom två månader. Om ordföranden inte gör
detta kan minst två ledamöter kalla till ett möte.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsmässig när samtliga
ledamöter kallats senast sju dagar före sammanträdet, och då minst halva antalet ledamöter
är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av ledamöterna är ense om beslutet.
Röstning får inte ske genom fullmakt. Om ordföranden finner det erforderligt, kan dock
brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde.
Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.
Vid lika antal röster har ordföranden utslagsröst.
Styrelseledamöter har närvaro-, yttrande och förslagsrätt vid förbundsmötet, men inte
rösträtt. Om en styrelseledamot avgår kan en suppleant röstas in av ordinarie
styrelseledamöterna som ersättare för tiden fram till nästa förbundsmöte.
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa ärenden till verkställande utskott, som utses
inom styrelsen, till kommitte eller annat organ, som har tillsatts för särskild uppgift, eller på
enskild styrelseledamot eller anställd.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall
regelbundet underrätta styrelsen härom.
Vid ett möte eller beslut i enlighet med föregående stycke ska protokoll upprättas.
Protokollet ska undertecknas av mötets ordförande och utsedd protokollsekreterare.
Avvikande meningar ska registreras i protokollet.

2 § Styrelsens åligganden
När årsstämman inte är sammankallad är styrelsen förbundets beslutsfattande organ och
ansvarar för förbundets angelägenheter.
Styrelsen ska - inom ramen för RF:s och nuvarande stadgar - ansvara för förbundets
verksamhet och skydda medlemmarnas intressen.
Styrelsen åligger bl.a. att
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1. verka för netballidrottens utveckling och utbredning i enlighet med förbundets
stadgar och bestämmelser,
2. bedriva sin verksamhet enligt dessa stadgar samt enligt förbundsmötets beslut,
3. övervaka efterlevnaden av RF:s och SNF:s stadgar samt i vederbörlig ordning
utfärdade regler samt internationella förbunds stadgar och regler,
4. aktivt arbeta för en dopingfri verksamhet inom SNF och anslutna föreningar,
5. samarbete med myndigheter och organisationer som stödjer SNF:s verksamhet
samt marknadsföra netballidrotten hos myndigheter, massmedia och allmänheten,
6. följa och stödja verksamheten inom distrikt och föreningarna,
7. upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser för varje räkenskaps- och
verksamhetsår,
8. upprätta förslag till verksamhetsinriktning (handlingsplan och ekonomisk plan) som
efter remissförfarande föreläggs förbundsmötet,
9. i övrigt utarbeta och bereda förslag och planer att föreläggas förbundsmötet och
tillse att av förbundsmöte fattade beslut verkställs så snart som möjlig,
10. handha och ansvara för SNF:s medel och material samt vidta lämpliga åtgärder för
att stärka förbundets ekonomi,
11. årligen upprätta röstlängd för förbunds- och distrikt-möten att gälla för tiden 1 juli-30
juni
12. tillsätta disciplinnämnd samt vid behov tillsätta arbetsgrupper/kommitteer att fullgöra
vissa uppdrag samt fastställa direktiv och/eller instruktioner för dessa,
13. utse arrangör för SNF:s tävlingar och svara för deras genomförande enligt gällande
tävlingsregler, godkänna internationella tävlingar samt besluta om riktlinjer för
svenskt deltagande i tävling eller uppvisning utomlands,
14. besluta om utdelning av SNF:s utmärkelser,
15. tillsätta förbundets representanter i styrelser och organ där förbundet är
representerat,
16. enligt av Riksidrottsstyrelsen utfärdade anvisningar pröva och avgöra fråga om
anslutning av förening som medlem i förbundet och om uteslutning av förening ur
förbundet,
17. föra protokoll, räkenskaper och erforderliga böcker, samt
18. handlägga löpande ärenden i övrigt.
19. planera, hantera och distribuera arbetet inom förbundet och utarbeta arbetsordning
för detta,
20. fortlöpande informera medlemmarna i förbundets angelägenheter i den utsträckning
att detta inte kan skada förbundets intressen,
21. ge revisorerna, i enlighet med kapitel 5. § 1, alla nödvändiga uppgifter,
22. förbereda för årsstämman.
Ordföranden ska leda styrelsens arbete och se till att styrelsen fullgör sina uppgifter i
enlighet med förbundets stadgar, regler och bindande beslut. Om ordföranden är förhindrad
att utföra dessa funktioner ska vice ordföranden gå in i ordförandens ställe.
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5 Kap Revisorer och revision
1 § Revisorer och revision
Redovisning och administration ska granskas årligen av den eller de revisorer som utses av
förbundsmötet.
Medlemmar i förbundsstyrelsen är inte berättigade att vara revisor eller revisorssuppleant.
Revisor har rätt att kontinuerligt granska förbundets räkenskaper, förbundsmötesprotokoll,
styrelseprotokoll samt alla övriga handlingar av betydelse för verksamheten.
Förbundsstyrelsens räkenskaper och övriga handlingar överlämnas årligen efter avslutat
räkenskapsår till revisorerna senast en månad före förbundsmötet. Handlingarna skall efter
verkställd revision med revisorernas berättelse vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 14
dagar före förbundsmötet.

6 Kap Netballdistriktsförbund NDF
1 § Netball Distrikt
Inom varje geografiskt område skall finnas ett Netballdistriktsförbund (NDF) som är organ
för SNF:s verksamhet.
Varje Netball Förening tillhör det Netball Distrikt inom vars geografiska område föreningen
har sin hemort.
Netballdistriktsförbund upprättas av förbundsstyrelsen efter samråd med vederbörande
Distriktsidrottsförbunds styrelse.

2 § Netballdistriktsförbund (NDF)
NDF, som är självständiga ideella föreningar, skall enligt dessa stadgar och NDF:s egna
stadgar arbeta såsom SNF:s distriktsorgan i enlighet med förbundets ändamål enligt 1 §,
samt arbeta i enlighet med SNF:s förbundsmötes och förbundsstyrelses beslut.

3 § NDF:s sammansättning
NDF omfattar de föreningar som är medlemmar i SNF och som har sin hemvist inom
respektive Netball Distrikts geografiska område.

4 § NDF:s stadgar
NDF:s stadgar skall följa de fastslagna och av RS granskade normalstadgarna som
Svenska Netball Förbundet föreskriver.
Förbundsstyrelsen skall godkänna de av NDF antagna stadgarna, med rätt för styrelsen att
kräva ändring av stadgarna om de strider mot normalstadgarna eller på annat sätt anses
vara olämpliga.
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5 § Revisor och revision
NDF-styrelsens verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall granskas av en av
NDF-mötet vald revisor. Sådan revisor får ej vara ledamot av styrelsen.

7 Kap Föreningarna
1 § Medlemskap i förbundet
En ideell Netball Förening, som består enbart av fysiska personer, får efter skriftlig ansökan
upptas som medlem i förbundet om nedanstående villkor är uppfyllda.
1. Ansökningen om medlemskap är upprättad enligt RF:s anvisningar och är åtföljd av
föreningens stadgar, vilka bör upprättas på grunval av RF:s normalstadgar för
idrottsförening.
2. Föreningen bedriver netballverksamhet.
3. Föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet följa RF:s, SNF:s och
vederbörande NDF:s stadgar och tävlingsregler samt beslut fattade av överordnade
idrottsorgan.
4. Föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten
förening.
5. Föreningen har betalat de avgifter som i vederbörlig ordning har bestämts.
Lämnas förenings ansökan utan bifall, får föreningen överklaga beslutet enligt reglerna i
RF:s stadgar.

2 § Årsavgift
Förening är skyldig att årligen senast den 30 september erlägga av förbundsmötet fastställd
årsavgift för verksamhetsåret.

3 § Utträde samt uteslutning av förening
Förening, som önskar utträda ur förbundet, skall skriftligen anmäla detta. Har föreningen
inte betalat föreskrivna avgifter, bestämmer förbundsstyrelsen om de skall betalas eller inte.
Förening, som inte har betalat årsavgift under två på varandra följande år, får anses ha
begärt sitt utträde. Medlemskapet upphör genom att föreningen avförs från
medlemsförteckningen.
Utan att anmälan om utträde föreligger får förening uteslutas om den - trots påminnelser underlåter att följa vad som föreskrivs i dessa stadgar, World Netball:s eller RF:s stadgar.
Förening får också uteslutas, om den har underlåtit att rätta sig efter beslut som i
vederbörlig ordning har fattats av Svenska Netball Förbundet, Netball Distrikt Förbund eller
Riksidrottsförbundet eller annars påtagligt har motarbetat förbundets intressen.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän föreningen har fått tillfälle att yttra sig inom viss
av förbundsstyrelsen angiven tid. I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt
anges vad den uteslutna föreningen skall iaktta för överklagande av beslutet.
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Undantag gäller tills vidare. Beslut om uteslutning kan dock begränsas till en viss tid. Sådant
tidsbegränsat undantag kan omfatta högst sex månader från beslutsdagen.
Om det inte finns tillräckliga skäl för uteslutning kan förbundet istället ge medlemmen en
varning.
I ett beslut om uteslutning eller varning måste skälen redovisas och ange vad medlemmen
måste iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet måste skickas till idrottsförening inom sju
dagar från dagen för beslutet.
Beslut om uteslutning får överklagas hos enligt reglerna i RF:s stadgar.

4 § Distrikts tillhörighet
Förening tillhör dels det Netball Distrikt inom vars område föreningens hemort är belägen
och dels det av RF:s distriktsförbund inom vilket föreningens hemort är belägen.

5 § Rösträtt
Om förenings rösträtt vid NDF-möte föreskrivs i NDF:s stadgar.

6 § Åligganden
Förening skall
1. följa RF:s stadgar samt SNF:s stadgar och tävlingsregler samt beslut fattade av
överordnat idrottsorgan,
2. årligen senast den 31 december, betala av förbundsmötet fastställd årsavgift och avge
rapport enligt förbundsstyrelsens bestämmande,
3. till RF insända de uppgifter som begärs av Riksidrottsstyrelsen (RS) beträffande
föreningens verksamhet samt på begäran av Riksidrottsnämnden avge yttrande till
nämnden,
4. föra räkenskaper och upprätta verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning,
föra protokoll vid årsmöten, andra föreningsmöten och styrelsens sammanträden samt föra
medlemsförteckning och antal medlemmar i aktiviteter och tävlingar,
5. hålla årsmöte och härvid, efter verkställd revision, besluta om ansvarsfrihet för styrelsens
förvaltning, samt
6. på begäran av RS, förbundsstyrelsen, eller vederbörande NDF- eller RF:s
distriktsförbunds styrelse ställa föreningens handlingar till förfogande samt utlämna av
dessa organ begärda uppgifter.

7 § 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,
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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 tillfället 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 sju dagar från dagen för beslutet tillställas medlemmen.
Beslut om att vägra medlemskap, uteslutning eller varning får överklagas enligt reglerna i
RF:s stadgar.

8 § 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
överordnade organisationers stadgar, bestämmelser och beslut,
har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av
föreningen,
skall betala de avgifter som beslutats av föreningen,
godkänna genom sitt medlemskap att Förbundet kan behandla personuppgifter för
att genomföra lämpliga aktiviteter i enlighet med förbundets stadgar vid varje given
tidpunkt och i enlighet med andra villkor för behandling av personuppgifter som
beslutats av förbundet.

9 § 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 förbundsstyrelsen. Om medlem önskar delta i tävling eller
uppvisning utanför Sverige, skall också SNF ge sitt samtycke, såvida inte SNF i sina
stadgar eller i beslut fastställt annan ordning.

1 kap Idrottsrörelsens verksamhetsidé (Riksidrottsmötet 2020)
1§
Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund
Idrott ska bedrivas i enlighet med den av RF-stämman beslutade verksamhetsidén, visionen
och värdegrunden.

Idrottens verksamhetsidé
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Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.
Definitioner och konstateranden:
Med idrott avses organiserad fysisk aktivitet där träning och möjlighet till tävling bidrar till
välmående. Den fysiska prestationen har mer än försumbar betydelse. Idrottsrörelsen
lägger särskild vikt på följande fyra områden.
Fysisk aktivitet: Det fysiska momentet är av mer än försumbar betydelse för själva
aktiviteten, prestationen och resultatet.
Träning: Idrotten består av träning och lek som ger möjlighet till fysisk, mental, social eller
kulturell utveckling.
Tävling: Idrotten har definierade tävlingsregler som bestäms och ägs av idrottens
organisation.
Välmående: Idrotten bygger på att ha roligt, må bra och utvecklas hela livet. Hälsa, trivsel
och välbefinnande är normgivande.
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 och unga vuxna 13-25 år. Med
vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 25 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.
Hälsa, trivsel och välbefinnande är normgivande inom idrotten. I den elitinriktade idrotten är
prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande och i breddidrotten tjänar även
ofta prestation och tävlingsresultat som en sporre.
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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 barnets rättigheter
(barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personermed
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 utvecklas under hela livet.
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 delaktighetska utövas jämställt och oavsett bakgrund.
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 följa
överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland annat att aktivt

15

arbeta mot doping, matchfixing, osund ekonomi och annat fusk samt mot mobbing,
trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.
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