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1 Kap Allmänna bestämmelser   

1 §   Ändamål 

Svenska Innebandyförbundet (Förbundet) har till uppgift att utveckla, främja och administrera 
innebandyidrotten i Sverige på ett sådant sätt att den står i överenskommelse med idrottsrörelsens 
verksamhetsidé, vision och värdegrund samt att företräda denna idrott i utlandet. 

Förbundet är en politiskt och religiöst oberoende allmännyttig ideell organisation som tar avstånd 
från rasism och varje annan form av diskriminering. Förbundet ska även aktivt arbeta mot 
matchfixing, osund ekonomi och annat fusk samt för en dopingfri innebandyidrott.  

2 §   Organisation-Organisatorisk uppbyggnad 

Förbundet består av de ideella föreningar som upptagits som medlemmar i Förbundet. 

Förbundets regionala organisation består av specialidrottsförbunden (SDF).  

3 §   Tillhörighet 

Förbundet är medlem i Sveriges Riksidrottsförbund (RF) samt Internationella Innebandyförbundet 
(IFF). 

Förbundet med distriktsförbund, föreningar, förtroendevalda, ledare och funktionärer är skyldiga 
att i alla delar följa förevarande stadgar samt tävlingsregler och övriga bestämmelser och fattade 
beslut. Förbundet och dess olika organ samt förtroendevalda, ledare och funktionärer är därutöver 
skyldiga att, i tillämpliga delar följa IFF:s och RF:s stadgar samt övriga bestämmelser och fattade 
beslut.  

Förbundets in- och utträde i internationella organisationer skall endast kunna beslutas av ett 
ordinarie eller extra förbundsmöte. 

4 §   Beslutande organ 

Förbundets beslutande organ är förbundsmötet, Tävlingskongressen, extra förbundsmöte och 
förbundsstyrelsen. 

5 §   Sammansättning av styrelse m.m. 

Förbundet, dess SDF 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. Jämställdhet skall också eftersträvas i delegationer för sådan organisation där fler än en 
person skall ingå. 

6 §   Firmateckning 

Förbundets firma tecknas av förbundsstyrelsen eller, om förbundsstyrelsen så beslutar, av två sty-
relseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer. 

7 §   Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår 

Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 maj - 30 april (1/5-30/4). 

Förbundsstyrelsens arbetsår omfattar tiden från förbundsmötet till och med näst påföljande 
ordinarie förbundsmöte 

8 §   Stadgetolkning 

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är 
förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande förbundsmöte. I brådskande 
fall får frågan avgöras av förbundsstyrelsen. 

9 §   Stadgeändring 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av förbundsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna 
röster. 
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10 § Skiljenämnd  

Talan i tvist där parterna direkt eller indirekt är medlemmar av IFF, förbundet, SDF eller förening 
inom nämnda organisationer, får inte väckas vid allmän domstol utan skall avgöras av förbundets 
skiljenämnd.  

Förbundsstyrelsen fastställer reglemente rörande skiljenämnden. 

Förening och enskild medlem har genom sitt medlemskap förbundit sig att inte väcka talan vid 
allmän domstol i frågor som rör tillämpningen av stadgarna. 

11 § Upplösning av förbundet 

För upplösning av förbundet krävs beslut härom med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på 
varandra följande förbundsmöten, hållna med minst ett års mellanrum. 

12 § Hedersordförande och hedersledamot 

Förutvarande förbundsordförande som på ett synnerligt förtjänstfullt sätt gagnat förbundet kan, på 
förbundsstyrelsens enhälliga förslag, av förbundsmötet utses till hedersordförande av förbundet. 

Förutvarande ledamot av förbundsstyrelsen eller annan person kan på samma grunder utses till 
hedersledamot i förbundet. 

13 § Idrottsaktiebolag  

Idrottslig verksamhet får bedrivas av aktiebolag. Rättigheten att delta i Förbundets 
tävlingsverksamhet får dock upplåtas till ett aktiebolag, som till huvudsaklig del har till ändamål att 
bedriva idrottslig verksamhet och därtill naturligt anknytande verksamhet, endast om upplåtande 
förening har röstmajoritet på bolagsstämma i bolaget (IdrottsAB) samt under de förutsättningar 
som föreskrivs nedan. 

Följande villkor skall ingå i upplåtelseavtal mellan förening och IdrottsAB: 

1. IdrottsAB skall förbinda sig att följa vid varje tid gällande RF:s stadgar samt IFFs regler och 
Förbundets stadgar och tävlingsregler, vilka regelverk, som det ankommer på IdrottsAB att 
fortlöpande hålla sig förvissat om, skall utgöra en integrerad del av upplåtelseavtalet. Idrotts AB 
skall vidare förbinda sig att följa andra av angivna organisationer fattade beslut. 

2. Spelare 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 Förbundet. 

4. IdrottsAB får inte vidareupplåta rättigheten att delta i Förbundets tävlingsverksamhet. 

5. IdrottsAB:s rätt att delta i Förbundets tävlingsverksamhet skall upphöra att gälla om upplåtande 
förenings medlemskap i Förbundet upphör. 

6. Rättigheten att delta i Förbundets tävlingsverksamhet skall återgå till föreningen om IdrottsAB 
försätts i konkurs eller träder i likvidation. 

7. Förbundet skall förbehållas rätten att godkänna det namn under vilket IdrottsAB deltar i 
Förbundets tävlingsverksamhet. 

8. IdrottsAB skall på begäran av RIN lämna yttranden och upplysningar samt handlingar i ärenden 
avseende bolagets deltagande i Förbundets tävlingsverksamhet. 

9. Upplåtelseavtal och ändringar i detta skall godkännas av Förbundet för att äga giltighet.  
 
IdrottsAB får inte direkt eller indirekt ägas av någon som har ett avgörande inflytande över även 
annat IdrottsAB med rätt att delta på samma nivå i Förbundets seriesystem eller annan av 
Förbundet administrerad tävling. 
 
Det är inte tillåtet för förening att genom andra överenskommelser, mellan parterna eller i 
förhållande till tredje man, avhända sig ett avgörande inflytande över verksamheten i IdrottsAB. 
 
Förbundsstyrelsen ska fortlöpande kontrollera efterlevnaden av upplåtelseavtalet samt vad som i 
övrigt föreskrivs i denna paragraf. Vid avvikelse är förening och IdrottsAB skyldiga att på anmaning 
av Förbundsstyrelsen vidta rättelse för bestämmelsernas efterlevnad. 
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Vid tvist där IdrottsAB är part gäller skiljenämndsbestämmelsen i 1 kap 10 §. 

I förbundets tävlingsbestämmelser finns ytterligare föreskrifter för Idrotts AB. 

 

2 Kap Förbundsmöte 

1 §   Tidpunkt och kallelse 

Förbundsmötet, som är förbundets högsta beslutande organ, hålls årligen i juni på tid och plats som 
förbundsstyrelsen bestämmer.  

Förbundsmöte får dock inte hållas vid tidpunkt då Riksidrottsstämma (RF-stämma) pågår. 

Kallelse till förbundsmötet skall utfärdas av förbundsstyrelsen dels genom kungörelse i förbundets 
officiella kungörelseorgan, senast tre månader före mötet, dels genom brev till röstberättigade 
organisationer senast tre veckor före mötet. 

Förslag till föredragningslista för mötet, verksamhetsberättelse och årsredovisning, 
verksamhetsplan med ekonomisk plan samt förbundsstyrelsens förslag och inkomna motioner till 
förbundsmötet - vilka skall vara åtföljda av styrelsens yttrande och, om motionen kommer från 
förening, av SDF-styrelsens yttrande - skall senast tre veckor före mötet sändas till röstberättigade 
organisationer. 

2 §   Förslag till ärenden att behandlas av förbundsmötet  

Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 
den 31 mars. 

Yttrande- och förslagsrätt vid förbundsmöte tillkommer, SDF och medlemsförening, 
förbundsstyrelsens ledamöter och revisorer.  

Yttranderätt tillkommer förbundets hedersordförande, hedersledamot och generalsekreterare samt 
RF:s representant. 

Förslag från medlemsförening skall berört SDF beredas tillfälle att yttra sig över.  

Förslag skall föreläggas förbundsmötet med förbundsstyrelsens utlåtande. 

3 §   Sammansättning och beslutförhet 

Förbundsmöte består av ombud för medlemsföreningarna inom respektive SDF utsedda genom 
beslut av SDF-möte samt, ombud för de föreningar som tillhör eller under tiden från närmaste 
föregående ordinarie förbundsmöte tillhörde högsta divisionen dam/herr av förbundet 
administrerad serie. 

Ombud får inte företräda mer än ett SDF och/eller en förening samt får inte vara ledamot av 
förbundsstyrelsen. 

SDF får sända ett ombud för varje röst men kan låta ett ombud representera mer än en röst. Ombud 
skall medföra fullmakt från sitt SDF eller förening. I fullmakten skall ombudets rätt att utöva 
rösträtt anges. 

Ersättare för ombud ska anges på fullmakten. 

4 §   Rösträtt 

Vid förbundsmötet har distriktsorganen (SDF) minst 5 röster och max 20 röster. SDF:ens röstetal 
grundas på antal föreningar och licenser i SDF per den 28 februari enligt modellen med 
föreningsröst och licensröst. 

Elitföreningar har max 28 röster vilket motsvarar en per förening som finns representerad i högsta 
serien för dam och herr. Om samma förening har två lag representerade i högsta serien ger det en 
(1) röst totalt. 

Föreningsröst (FR) och Licensröst (LR): 

SDF:ens totalt 220 röster fördelas på följande sätt: med 50% av rösterna (110 st) till antalet 
föreningar och 50% av rösterna (110 st) till antalet licenser. Genom att dela antalet röster för 
föreningar med totala antalet föreningar så får vi fram FR-talet. Genom att dela antalet röster för 
licenser med totala antalet licenser så får vi fram LR-talet. Dessa tal förändras från år till år 
beroende på det antal föreningar och antal licenser som finns i verksamheten. 



 7 

Antalet röster för SDF: 

SDF:ets röstetal blir FR-talet gånger antalet föreningar i SDF:et plus LR-talet gånger antal licenser i 
SDF:et. Dessa två summeras med matematisk avrundning och ger då SDF:ets totala antal röster på 
förbundsmötet. 

Maximalt och minimalt antal röster för SDF 

Ett SDF kan inte ha fler än 20 röster. Om SDF enligt FR plus LR ska ha 25 röster så justeras det till 20 
röster. Ett SDF kan inte ha färre än 5 röster. Om SDF enligt FR plus LR ska ha 3 röster så justeras det 
till 5 röster. 

Föreningar och Licenser 

Antalet föreningar baseras på det antal föreningar som har betalat årsavgift och har sin hemvist i 
SDF:ets upptagningsområde. Antalet licenser baseras på de licenser som föreningarna inom SDF:ets 
upptagningsområde har registrerat. Uttag av uppgifterna görs den 28 februari samma år som 
röstlängden ska upprättas. 

Röstlängd 

Det åligger förbundsstyrelsen att upprätta röstlängd för förbundsmötet att gälla för tiden från 
förbundsmötet fram till nästa påföljande ordinarie förbundsmöte. 

5 §   Ärenden vid förbundsmötet 

Förbundsmötets förhandlingar öppnas av förbundsordföranden eller vid förhinder för denne av vice 
ordföranden. 

Vid förbundsmötet skall följande ärenden förekomma: 

1. fastställande av röstlängd för förbundsmötet på grundval av den utav förbundsstyrelsen 
upprättade röstlängden, 

2. fastställande av föredragningslista för mötet, 

3. fråga om mötets behöriga utlysande, 

4. val av mötesordförande, 

5. val av protokollsekreterare för mötet, 

6. val av två protokolljusterare att jämte mötesordförandena justera mötets protokoll, samt 
erforderligt antal rösträknare, 

7. behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning: 
a)  förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret, 
b)  förbundsstyrelsens årsredovisning för det gångna räkenskapsåret, 
c)  revisorernas berättelse för samma tid, 

8. fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning, 

9. behandling av styrelsens förslag och av motioner som getts in i den ordning som sägs i 2 kap. 2 
§, 

10. fastställande av förenings årsavgift till förbundet, 

11. a)  behandling av förslag till verksamhetsplan med ekonomisk plan för kommande 
verksamhetsperiod,  
b)  redovisning och fastställande av arvoden till förbundsstyrelsen 

12. val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av två (2) år, 

13. val av tre (3) övriga styrelseledamöter för en tid av två år, 

14. beslut om att utse ett revisionsbolag för en tid av ett år, 

15. val av ordförande och fyra (4) övriga ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, 

16. beslut om val av ombud och erforderliga suppleanter till RF-stämma. 

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till 
mötet. 
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6 §   Valbarhet  

Valbar är person som är medlem i en till Förbundet ansluten förening.  

Arbetstagare hos Förbundet eller dess SDF, i förbundsserieförening eller intresseorganisation får 
inte väljas till ledamot av förbundsstyrelsen eller valberedningen. Arbetstagare inom RF:s 
organisationer får inte vara revisor eller revisorssuppleant. 

Revisionsbolagets utsedda revisor enligt 5 § punkt 14 ska vara auktoriserad revisor eller godkänd 
revisor. Ledamot av förbundsstyrelsen är inte valbar som revisor eller revisorssuppleant.  

7 §   Extra förbundsmöte 

Förbundsstyrelsen kan kalla röstberättigade organisationer till extra förbundsmöte. 

Vidare är förbundsstyrelsen skyldig att kalla till extra förbundsmöte, när revisorerna med 
angivande av skäl skriftligen så kräver , eller när det begärs av organisationer som tillsammans 
representerar minst 2/3 delar av antalet röster i upprättad röstlängd i frågor som kräver 2/3 
majoritet för beslut enligt stadgarna. I övriga frågor krävs 1/2 av antalet röster i upprättad 
röstlängd.  

När förbundsstyrelsen mottagit en begäran om extra förbundsmöte skall den inom 14 dagar kalla 
till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till 
föredragningslista för extra förbundsmöte skall tillställas röstberättigade organisationer senast sju 
dagar före mötet. 

Underlåter förbundsstyrelsen att utfärda föreskriven kallelse får de som gjort framställningen 
utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke. 

Vid extra förbundsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras. 

Extra förbundsmöte får inte äga rum under tid då Riksidrottsstämma (RF-stämma) pågår. 

8 §   Beslut och omröstning 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). 

Med undantag för de i 1 kap. 9 § och 11 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom 
enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. 

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 ordförande är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall 
i händelse av lika röstetal lotten avgöra. 

Beslut bekräftas med klubbslag. 

9 §   Ikraftträdande 

Beslut fattade av förbundsmöte gäller från mötets avslutande om inte annat bestäms. 

 

3 Kap Valberedningen 

1 §   Sammansättning m.m. 

Valberedningen, som skall bestå av kvinnor och män, utgörs av ordföranden och fyra (4) övriga 
ledamöter valda av förbundsmötet. 

Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande. Valberedningen sammanträder när 
ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. 

2 §   Åligganden 

Valberedningen ska i sitt arbete fortlöpande följa verksamheten inom FS. 
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Valberedningen skall senast 15 februari tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid förbundsmötets 
slut, om de vill kandidera för nästkommande mandatperiod. 

Senast 15 mars skall valberedningen meddela röstberättigade organisationer vilka som står i tur att 
avgå och namnen på dem som har avböjt återval. 

Senast tre veckor före förbundsmötet skall valberedningen skriftligen delge röstberättigade 
organisationer sitt förslag beträffande varje val enligt 2 kap. 5 § 12-15 punkterna samt meddela 
namnen på de kandidater i övrigt som föreslagits till valberedningen. 

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

Valberedningens beslut skall protokollföras och efter förbundsmötet skall protokollet överlämnas 
till förbundsstyrelsen. 

3 §   Förslagsrätt till valberedningen samt nominering vid förbundsmötet 

Föreningar och SDF får senast den 15 april till valberedningen avge förslag på personer för valen 
enligt 2 kap. 5 § 12-15 punkterna. 

Innan kandidatnomineringen börjar vid förbundsmötet, skall valberedningen meddela sitt förslag 
beträffande varje val som skall förekomma enligt 2 kap. 5 § 12-15 punkterna. 
Kandidatnomineringen är fri vilket innebär att ombud äger rätt att nominera personer utöver dem 
som föreslagits till valberedningen. Den som vid mötet föreslår kandidat, som inte är närvarande vid 
mötet, bör försäkra sig om att personen är villig att åta sig uppdraget. 

 

4 Kap Revisorer 

1 §   Revisorer och revision  

Förbundets verksamhet, förvaltning och räkenskaper revideras av ett enligt förbundsmötet utsett 
revisionsbolag. RF har rätt att efter anmälan till förbundet utse ytterligare en auktoriserad revisor i 
förbundet. 

Förbundets räkenskaper och handlingar ska överlämnas till revisionsbolaget senast en månad före 
förbundsmötet och ska tillsammans med revisionsberättelsen vara förbundsstyrelsen tillhanda 
senast 14 dagar före förbundsmötet. Revisionsbolaget ska samtidigt tillställa RF en kopia av 
originalhandlingen av årsredovisningen/årsbokslutet, revisionsberättelse och revisionsrapporten. 

 

5 Kap Förbundsstyrelsen 

1 §   Sammansättning 

Förbundsstyrelsen, som skall bestå av kvinnor och män, består av ordförande samt sex (6) övriga 
ledamöter valda av förbundsmötet. Förbundsstyrelsens sammansättning ska eftersträva 
jämställdhet och jämlikhet. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och tillsätter sekreterare samt kassör. 

Förbundsstyrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Sådan ledamot har 
yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt, samt får utses till befattning inom styrelsen.  

En av förbundsmötet, enligt 1 kap. 12 §, utsedd hedersordförande eller -ledamot har yttrande- och 
förslagsrätt men inte rösträtt. 

2 §   Förbundsstyrelsens åligganden 

Förbundsstyrelsen är förbundets beslutande organ när förbundsmöte inte är samlat.  

Förbundsstyrelsen åligger bland annat att 

• bedriva sin verksamhet enligt dessa stadgar och förbundsmötets beslut samt verka för 
innebandyidrottens utveckling och utbredning inom Sverige och företräda denna idrott, 
tillvarata förbundets intressen och härvid följa utvecklingen inom idrotten utomlands och delta i 
det internationella samarbetet på denna idrotts område, 
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• tillse att för förbundet gällande lagar iakttas samt övervaka efterlevnaden av RF:s, förbundets 
och Internationella Innebandyförbundets stadgar och av dessa organisationer utfärdade regler, 

• aktivt arbeta för en dopingfri verksamhet inom förbundet och anslutna föreningar, 

• samarbeta med myndigheter och organisationer som stödjer förbundets verksamhet samt 
marknadsföra innebandyidrotten hos myndigheter, massmedia och allmänheten, 

• följa och stödja verksamheten inom distrikten och föreningarna, 

• avge vederbörliga rapporter och yttranden, 

• upprätta verksamhetsberättelse och årsredovisning samt verksamhetsplan med ekonomisk plan 
även som i övrigt utarbeta och bereda förslag att föreläggas förbundsmötet och tillse att av 
förbundsmöte fattat beslut verkställs så snart som möjligt, 

• handha och ansvara för förbundets medel och material samt verka för att stärka förbundets 
ekonomi, 

• utse arrangör för förbundets tävlingar och svara för deras genomförande enligt gällande 
tävlingsregler, godkänna internationella tävlingar samt besluta om riktlinjer för svenskt 
deltagande i tävling eller uppvisning utomlands, 

• besluta om utdelning av förbundets utmärkelser, 

• upprätta röstlängd för förbunds- och SDF-möten att gälla för tiden mellan förbundsmötena, 

• anställa förbundets arbetstagare och bestämma om organisationen av förbundets kansli, 

• enligt av RS utfärdade anvisningar pröva och avgöra fråga om anslutning av förening som 
medlem i förbundet och om uteslutning av förening ur förbundet, 

• senast den 31 december varje år till RF inlämna skriftlig uppgift om vilka föreningar som under 
kalenderåret erlagt sina medlemsavgifter till förbundet, 

• fortlöpande till RF anmäla avförda föreningar, 

• på begäran av RS lämna sådana upplysningar, som krävs för RS:s stadgeenliga uppgifter, samt på 
begäran av Riksidrottsnämnden (RIN) avge yttrande till nämnden, 

• föra protokoll och sörja för förbundets bokföring, samt 

• handlägga löpande ärenden i övrigt. 

3 §    Kallelse, beslutsförhet och omröstning 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutför när samtliga ledamöter 
kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften 
av styrelsens samtliga ledamöterna är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden 
utslagsröst. Röstning får inte ske genom fullmakt. 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. 

4 §   Prövningsrätt  

Förbundsstyrelsen utövar prövningsrätt enligt 14 och 15 kap. RF:s stadgar. 

Med stöd av 14 kap 8 § första respektive fjärde stycket i RF:s stadgar förbehålls styrelsen 
bestraffningsrätten i ärenden som avser förseelse begången i, samband med matcher där lag från 
förbundsserierna deltagit, förbundets mästerskap- och/eller administrerade tävlingar, av förbundet 
anordnad tävling och internationell tävling samt kurser, uppdrag och/eller läger såväl i landet som 
utomlands. 

Styrelsen får enligt 14 kap. 8 § fjärde stycket RF:s stadgar överlåta sin bestraffningsrätt till annan i 
förbundet beslutande instans.  

Bestraffningsärende ska i första instans handläggas av ett bestraffningsorgan som är rikstäckande. 

4.1 § Klagotid  

Klaganden skall inom två (2) veckor från den dag då beslutet meddelats inkomma med klagoskrift 
till vederbörande överklagningsorgan. 
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4.2 § Böter 

I bestraffningasärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar får förening och förenings Idrotts AB samt 
enskild person åläggas böter om högst 500.000 SEK. 

5 §   Kommittéer och andra organ (ändr. 2018) 

Förbundsstyrelsen får för ett visst ändamål tillsätta och delegera viss beslutanderätt till kommitté 
eller annat organ. Förbundsstyrelsen utser ordförande och övriga ledamöter i sådant organ samt 
fastställer vid behov dess reglemente.  

Om inte annat föreskrivits är kommitté eller annat organ beslutsmässigt när minst halva antalet 
ledamöter deltar. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Överklagande av kommittés eller 
annat sådant organs beslut ska såvida inte annat angetts, komma in till Förbundsstyrelsen inom två 
veckor från dagen för organets beslut. 

6 §   Överlåtelse av beslutanderätten 

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa ärenden till verkställande utskott, som utses inom 
styrelsen, till kommitté 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. 

 

6 Kap Tävlingskongress 

1 §   Sammansättning 

Tävlingskongressen består av ombud utsedda av distrikten (SDF) och för de föreningar som tillhör 
av SIBF administrerande serie. 

SDF får sända ett ombud för varje röst men kan låta ett ombud representera mer än en röst. Ombud 
skall medföra fullmakt från sitt SDF eller förening. I fullmakten skall ombudets rätt att utöva 
rösträtt anges. Ombud får företräda max ett SDF och/eller en förening på Tävlingskongressen. 

2 §   Rösträtt  

Vid Tävlingskongressen har distrikten (SDF) tolv (12) röster vardera, föreningarna en (1) röst 
vardera och Förbundsstyrelsen (FS) sju (7) röster. Har föreningen fler än ett lag i av SIBF 
administrerad serie berättigar detta ej till fler röster än en (1).  

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).  

Omröstning sker öppet. Vid omröstning ska beslut fattas med absolut majoritet vilket innebär mer 
än hälften av antalet avgivna röster. Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden 
vid mötet, om ordföranden är röstberättigad annars avgör lotten.  

Vid val tillämpas relativ majoritet, det innebär att den person som fått flest antal röster skall anses 
vald oavsett hur de förhåller sig till antalet avgivna röster. I händelse av lika röstetal skall lotten 
avgöra. 

3 §   Beslutsmässighet samt yttrande- och förslagsrätt 

Tävlingskongressen är beslutsmässig med det antal ombud som efter kallelse i vederbörlig ordning 
deltar i kongressens beslut. 

Yttrande- och förslagsrätt vid Tävlingskongressen tillkommer - förutom ombuden - 
förbundsstyrelsens ledamöter, revisorerna, ledamöter i förbundets kommittéer och utskott samt 
motionärer i vad avser egen motion. 

Yttranderätt tillkommer RF:s representant, förbundets arbetstagare och med kongressens enhälliga 
samtycke annan närvarande. 

Vid Tävlingskongressen får representanter för förbundets medlemsföreningar deltaga. 

4 §   Tidplan och kallelse till kongressen 

Tävlingskongressen hålls fjärde kvartalet vartannat år på tid och plats som FS föreslår. 
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Kallelse till Tävlingskongressen utfärdas av FS, dels genom kungörelse i förbundets officiella 
kungörelseorgan senast två månader innan kongressen, dels genom brev till röstberättigade 
organisationer senast 30 dagar före kongressen.  

5 §   Ärenden vid kongressen 

Vid Tävlingskongressen skall följande ärenden förekomma: 

1. upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för kongressen   enligt 2 §, 
detta kapitel. 

2. fastställande av föredragningslista för kongressen, 

3. fråga om kongressens behöriga utlysande, 

4. val av ordförande för kongressen 

5. val av sekreterare för kongressen, 

6. val av två (2) protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte kongressordföranden justera 
kongressens protokoll, 

7. behandling av inkomna motioner och förslag, 

Om arbetstagares valbarhet stadgas i 2 kap, 6 §. 

6 §   Förslag till ärenden att behandla vid kongressen 

Tävlingskongressens syfte är att behandla tävlings- och regelfrågor. Kongressen ska också fastställa 
tävlingsbestämmelserna för kommande säsong. 

Förslag till ärende/motion att behandla vid Tävlingskongressen skall vara SIBF tillhanda senast 90 
dagar före kongressen. 

SIBF tillser att motionerna/propositionerna kommer berörda parter tillhanda senast 30 dagar före 
kongressen. 

Rätt att avge förslag tillkommer medlemsförening, röstberättigad medlem i sådan förening samt 
distiktsorgan (SDF).  

SDF ska ges möjlighet att yttra sig om motioner från medlemsföreningar. 

7 §   Extra kongress 

Förbundsstyrelsen (FS) får sammankalla extra Tävlingskongress, om sådan behövs. 

Vidare är FS skyldig att kalla till extra Tävlingskongress när det begärs av organisationer som 
tillsammans representerar minst 2/3 av antalet röster i upprättad röstlängd. 

Underlåter FS att inom 14 dagar kalla till extra Tävlingskongress får den/de som krävt kongressen 
kalla till denna. 

Kallelse och föredragningslista översänds till ombuden senast sju dagar före kongressen. 

Vid extra Tävlingskongress får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras. 

 

7 Kap Specialidrottsdistriktsförbund (SDF) 

1 §   Distriktsorganisationerna och SDF:s sammansättning  

Inom varje fastställt geografiskt område ska det finnas ett SDF som är organ för Förbundets 
regionala verksamhet.  

SDF omfattar de föreningar som är medlemmar i Förbundet och som har sin hemvist inom 
speciladistriktsförbundets geografiska område.  

SDF äger rätt att uttaga administrationsavgift av alla till distriktet tillhörande föreningar. Införande 
av sådan avgift skall beslutas på SDF-möte. 

2 § SDF:s ändamål  

SDF, som är självständiga ideella föreningar, ska enligt dessa stadgar och SDF:s stadgar verka i 
enlighet med Förbundets ändamål enligt 1 kap 1 §. 
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3 §   SDF:s namn och verksamhetsområde (ändr. 2018) 

Innan beslut tas om SDF:s namn ska RF höras. SDF:s gränser ska omfatta ett eller flera DF eller ett 
eller flera län. Avvikelser härifrån ska godkännas av RS. 

Ändring av SDF:s namn samt ändring av SDF:s geografiska område beslutas av förbundsmötet. 

Blekinge Innebandyförbund omfattar Blekinge län. 

Dalarnas Innebandyförbund omfattar Dalarnas län. 

Gotlands Innebandyförbund omfattar Gotlands län. 

Gästriklands Innebandyförbund omfattar kommunerna Ockelbo, Hofors, Gävle och Sandviken i 
Gävleborgs län. 

Hallands Innebandyförbund omfattar Hallands län. 

Hälsinglands Innebandyförbund omfattar kommunerna Ovanåker, Nordanstig, Ljusdal, Söderhamn, 
Bollnäs och Hudiksvall i Gävleborgs län. 

Jämtland/Härjedalens Innebandyförbund omfattar Jämtlands län. 

Norrbottens Innebandyförbund omfattar Norrbottens län. 

Skånes Innebandyförbund omfattar Skåne län. 

Smålands Innebandyförbund omfattar Kronobergs län och Kalmar län och Jönköpings län utom 
kommunerna Habo och Mullsjö. 

Stockholms Innebandyförbund omfattar Stockholms län utom kommunerna Södertälje, Nykvarn, 
Norrtälje och Sigtuna. 

Södermanlands Innebandyförbund omfattar Södermanlands län och Södertälje och Nykvarn 
kommuner i Stockholms län. 

Upplands Innebandyförbund omfattar Uppsala län och kommunerna Norrtälje och Sigtuna i 
Stockholms län. 

Värmlands Innebandyförbund omfattar Värmlands län och kommunerna Degerfors och Karlskoga i 
Örebro län. 

Västerbottens Innebandyförbund omfattar Västerbottens län. 

Västergötlands Innebandyförbund omfattar kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Essunga, 
Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Herrljunga, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, 
Mark, Skara, Skövde, Svenljunga, Tibro, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Ulricehamn, 
Vara, Vårgårda och Vänersborg samt kommunerna Habo och Mullsjö i Jönköpings län. 

Västernorrlands Innebandyförbund omfattar Västernorrlands län. 

Västmanlands Innebandyförbund omfattar Västmanlands län. 

Västsvenska Innebandyförbundet omfattar kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, 
Mellerud,Munkedal, Orust, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Tanum, Tjörn, Uddevalla, Åmål, Ale, 
Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille och Öckerö. 

Örebro Läns Innebandyförbund omfattar Örebro län utom kommunerna Degerfors och Karlskoga. 

Östergötlands Innebandyförbund omfattar Östergötlands län. 

Ändring av SDF:s geografiska område samt ändring av SDF:s namn beslutas av förbundsmötet.  

4 §   SDF:s stadgar  

SDF:s stadgar ska följa de av förbundsmötet fastslagna och av RS godkända normalstadgarna för 
SDF vilka utgör bilaga till Förbundets stadgar. 

Förbundet ska godkänna de av SDF-mötet antagna stadgarna, med rätt för förbundet att påtala 
ändring av stadgarna om de strider mot normalstadgarna eller på annat sätt anses vara olämpliga. 

5 §   Revisorer och revision 

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. 
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Omfattar SDF flera DF avses det DF inom vars gränser SDF har sin hemort. 

 

8 Kap Föreningar  

1 §   Medlemskap i förbundet 

Ideell förening, som består av enbart 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, vilket innebär uppgift om 
föreningens organisationsnummer, och är åtföljd av föreningens stadgar, vilka ska upprättas 
på grundval av RF:s stadgemall för idrottsföreningar. Om en sökande förening bedriver 
idrottslig verksamhet endast som en del av annan huvudsaklig verksamhet, och därför inte har 
stadgar som anknyter till RF:s stadgemall, är det tillräckligt att föreningen skriftligt förbinder 
sig att i sin idrottsliga verksamhet tillämpa de regler som är vedertagna inom idrottsrörelsen 
och på vilka RF:s stadgar bygger. 

2. Föreningen bedriver sådan idrottslig verksamhet som administreras av förbundet till vilken 
ansökan ges in samt även i övrigt uppfyller de särskilda villkor för medlemskap som förbundet 
uppställer i sina stadgar. 

3. Föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet följa RF:s och förbundets 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 i vederbörlig ordning har beslutats. 

Föreningen har betalat de avgifter som förbundet i vederbörlig ordning har beslutat. 

Lämnar förbundet förenings ansökan utan bifall, får föreningen överklaga beslutet hos RIN enligt 
reglerna i 15 kap RF:s stadgar. 

Medlemskap i förbundet innebär samtidigt att föreningen blir medlem i SDF och DF. 

2 §   Utträde samt uteslutning av förening  

Förening, som önskar utträda ur förbundet, skall skriftligen anmäla detta. Har föreningen inte 
betalat föreskrivna avgifter till förbundet, bestämmer förbundsstyrelsen om de skall betalas eller 
inte.  

Om förening inte betalat medlemsavgift under två på varandra följande år, får förbundet besluta om 
medlemskapets upphörande. Medlemskapet upphör genom att föreningen avförs från förbundets 
medlemsförteckning. Föreningen ska underrättas om att medlemskapet har upphört. 

Utan att anmälan om utträde föreligger får förbundet utesluta förening om den - trots påminnelser - 
underlåter att följa vad som föreskrivs i RF:s eller förbundets stadgar.  

Förening får också uteslutas, om den inte uppfyller villkoren enligt 1 § eller om den har underlåtit 
att rätta sig efter beslut som i vederbörlig ordning har fattats av RF, förbundet, DF eller SDF eller 
annars påtagligt har motarbetat Förbundets intressen. 

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän föreningen har fått tillfälle att yttra sig inom viss av 
förbundet 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. RF:s stadgar. 

Medlemskapets upphörande i förbundet innebär samtidigt att föreningens medlemskap i SDF och 
DF upphör. 

3 §   Åligganden 

Förening skall 

1. följa RF:s stadgar samt förbundets stadgar och tävlingsregler samt beslut fattade av 
överordnat idrottsorgan, 

2. årligen betala medlemsavgift och avge rapport enligt Förbundets stadgar, 

3. på begäran av RS eller vederbörande förbunds-, SDF- eller DF-styrelse ställa föreningens 
handlingar till förfogande, samt lämna av dessa organ begärda uppgifter, 
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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, Dopingnämnden eller Dopingkommissionen lämna uppgifter samt avge 
yttranden. 

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

8. aktivt verka för en dopingfri idrott, där föreningen och dess ledare accepterar 
antidopingorganisationernas rättsbefogenhet. 

9. fortlöpande uppdatera sina föreningsuppgifter i förbundets administrationssystem (iBIS) 
 
I förbundets tävlingsregler får för deltagande i vissa seriesystem föreskrivas särskilda krav i fråga 
om förenings ekonomi. 

Om förening underlåter att i rätt tid betala en klar och förfallen fordran till förbundet, har förbundet 
rätt att kvitta sådan fordran mot föreningens fordran mot förbundet. Motsvarande rätt tillkommer 
SDF. 

4 §   Föreningsmedlems 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. Förening har därvid rätt att 
uppställa särskilda villkor förutövande av vissa uppdrag. 

Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin förening. 

Förening bestämmer förutsättningarna för medlemsdeltagande i tävling uppvisning. För deltagande 
i tävling eller uppvisning utanför Sverige krävs förbundets godkännande.  

Är arrangör av tävling eller uppvisning inte ansluten till förbundet får medlem delta endast om 
förbundet godkänt deltagandet i tävlingen eller uppvisningen 

 

9 Kap Tävlingar m.m. 

1 §   Tävlingsregler  

Förbundets tävlingsverksamhet skall genomföras i enlighet med Tävlingskongressens fastställda 
tävlingsbestämmelser övriga tävlingsregler samt enligt Internationella Innebandyförbundets (IFF) 
spelregler och bestämmelser. 

Tävlingsreglerna får inte strida mot dessa stadgar. 

Av förbundet utsedd beslutande instans är ensamt bestämmande i fråga om tolkning av 
tävlingsbestämmelser och övriga tävlingsregler.  

Innebandy ska bedrivas enligt spelregler beslutade av IFF, och endast IFF får göra ändringar eller 
tillägg i spelreglerna. 

2 §   Mästerskapstävlingar 

Rätt att delta i tävling om RF:s mästerskapstecken - SM och JSM samt DM och JDM tillkommer 
förutom svensk medborgare även i Sverige permanent bosatt person som är medlem i en till 
förbundet ansluten förening eller i övrigt uppfyller förbundets representationsbestämmelser. 

 

 

Bilaga till SF-stadgar 
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Normalstadgar för  
specialidrottsdistriktsförbund (SDF) 

1 Kap Allmänna bestämmelser 

1 §   Uppgift/Ändamål 

_____________-förbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Innebandyförbundetss stadgar, 
såsom Svenska Innebandyförbundets regionala organ arbeta i enlighet med detta förbunds 
ändamål. 

2 §   Sammansättning 

______SDF______________(t ex Norrbottens X-förbund)_______________omfattar de föreningar som är med-
lemmar i Svenska Innebandyförbundet, och som har hemvist inom distriktets geografiska område. 

3 §   Verksamhetsområde 

______SDF:s______________ verksamhet utövas inom det verksamhetsområde som enligt 7 kap. 2 § 
Svenska Innebandyförbundets stadgar omfattar _____________ (i SDF:s stadgar bör distriktets 
geografiska gränser anges)____ 

4 §   Stadgar 

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av SDF-möte och skall godkännas av Svenska 
Innebandyförbundet. 

För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3 av antalet avgivna röster. 

5 §   Beslutande organ 

SDF:s beslutande organ är SDF-mötet, extra SDF-möte och SDF-styrelsen.  

SDF-styrelsen får tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter inom 
SDF-styrelsens arbetsområde. 

6 §   Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår 

SDF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 maj till och med den 30 
april (1/5-30/4). 

SDF-styrelsens arbetsår omfattar tiden från SDF-mötet t.o.m. påföljande ordinarie möte. 

7 §   Sammansättning av styrelse m.m. 

SDF  skall verka för att styrelse, valberedning, 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. 

8 §   Firmateckning 

SDF:s firma tecknas av SDF-styrelsen eller, om den så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt 
eller av en eller flera särskilt utsedda personer. 

9 §   Skiljeklausul 

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, SDF eller förbundet 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. 
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2 Kap SDF-mötet  

1 §   Tidpunkt och kallelse 

SDF-mötet, som är SDF:s högsta beslutande organ, hålls årligen före utgången av _______________ 
månad på dag, som SDF-styrelsen bestämmer. Mötet får dock inte hållas på dag när DF-möte pågår. 

Kallelse till SDF-mötet jämte förslag till föredragningslista skall av SDF-styrelsen senast fyra veckor 
före mötet tillställas föreningarna. Förslag om stadgeändring eller annat förslag av väsentlig 
betydelse för SDF:et eller dess föreningar skall utsändas tillsammans med kallelsen. 

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget 
samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för 
föreningarna senast tre veckor före SDF-mötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns 
tillgängliga. 

2 §   Förslag till ärenden att behandlas SDF-mötet 

Förslag till ärenden att behandlas vid SDF-mötet skall vara SDF-styrelsen tillhanda senast ______ (sex 
veckor)_______ före mötet.  

Rätt att inge förslag tillkommer SDF tillhörande röstberättigad förening. 

3 §   Sammansättning och beslutförhet 

SDF-möte består av ombud för föreningar inom distriktet. Förening får utse högst två ombud, vilka 
skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen. 

Ombud får representera endast en förening och får inte vara ledamot av SDF-styrelsen. SDF-möte är 
beslutsmässig med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets beslut. 

4 §   Rösträtt 

Rösträtten vid SDF-möte bestäms genom röstlängd som har upprättats av Svenska ____  
________________-förbundets styrelse att gälla från och med den _________ 

Röstlängden upptar de föreningar som senast den _______________ har fullgjort sina stadgeenliga 
förpliktelser mot Svenska Innebandyförbundet samt de förpliktelser mot SDF som kan ha beslutats 
av SDF-mötet. Röstlängden gäller oförändrad till dess ny röstlängd har tillställts SDF.  

Varje röstberättigad förening har en röst.  

Om förening deltar i mötet med två ombud och förfogar över endast en röst, utövas rösträtten av det 
ena ombudet. Förfogar förening över fler än en röst (gäller i de fall SF utökat antalet röster enligt 
ovan), äger föreningen bestämma rösternas fördelning mellan ombuden. Förening skall inge 
fullmakt för sina ombud. I fullmakten skall ombuds rätt att utöva föreningens rösträtt anges. 

5 §   Ärenden vid SDF-mötet 

Vid SDF-mötet skall följande ärenden förekomma 

1. upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av 

den röstlängd som Svenska Innebandyförbundets styrelse har upprättat för SDF, 

2. fastställande av föredragningslista för mötet, 

3. fråga om mötets behöriga utlysande, 

4. val av ordförande för mötet, 

5. val av sekreterare för mötet, 

6. val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare, 

7. behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser: 

a) SDF-styrelsens verksamhetsberättelse för tiden _________ , 

b) SDF-styrelsens förvaltningsberättelse för tiden _________ , 

c) SDF:s revisorers berättelse för samma tid, 
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8. fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens förvaltning; 

9. val av ordförande i SDF, tillika ordförande i SDF-styrelsen för en tid av _________ , 

10. val av ____ (antal) ____ övriga styrelseledamöter för en tid av ______ , 

11. val av ... (minst en) revisor och personlig ersättare med uppgift att granska verksamhet, rä-

kenskaper och förvaltning inom SDF för en tid av _____ , 

12. val av ordförande och _____(antal)_____ ledamöter i valberedningen för en tid av______, 

13. beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till SF-mötet, kan delegeras till SDF-

styrelsen, 

14. beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till DF-mötet, kan delegeras till SDF-

styrelse, 

15.  behandling av förslag till SDF:s verksamhetsplan med ekonomisk plan samt fastställande av 

eventuell årsavgift till SDF, och 

16.  behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i 2 kap. 2 § samt av 

SDF-styrelsens förslag. 

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för SDF:et eller dess föreningar får inte fattas om den 
inte finns med i kallelsen till SDF-mötet. 

6 §   Valbarhet 

Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person som är medlem i en till Svenska 
Innebandyförbundet ansluten förening.  

Ledamot av SDF-styrelsen är inte valbar som revisor eller ersättare för revisor.  

Arbetstagare hos SDF:et eller hos Svenska Innebandyförbundet får inte väljas till ledamot av SDF-
styrelsen eller valberedningen.  

7 §   Extra SDF-möte  

SDF-styrelsen kan kalla medlemmarna till extra SDF-möte. 

SDF-styrelsen är skyldig att kalla till extra SDF-möte när en revisor eller när det begärs av 
föreningar som tillsammans representerar minst 2/3 delar av antalet röster i upprättad röstlängd i 
frågor som kräver 2/3 majoritet för beslut enligt stadgarna. I övriga frågor krävs 1/2 av antalet 
röster i upprättad röstlängd. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för 
begäran. 

När SDF-styrelsen mottagit en begäran om extra SDF-möte skall den inom 14 dagar kalla till sådant 
möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra 
SDF-möte skall tillställas röstberättigade föreningar senast sju dagar före mötet. 

Underlåter SDF-styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får de som gjort framställningen utfärda 
kallelse i enlighet med föregående stycke. 

Vid extra SDF-möte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras. 

Extra SDF-möte får inte äga rum under tid då DF-stämma eller förbundsmöte pågår. 

8 §   Beslut och omröstning 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). 

Med undantag för det i 1 kap. 4 § nämnda fallet avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel 
majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. 

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. 
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Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid 
mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val 
skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag. 
 

9 §   Ikraftträdande 

Beslut fattade av SDF-möte gäller från mötets avslutande om inte annat bestäms. 

 

3 Kap Valberedningen 

1 §   Sammansättning m.m. 

Valberedningen, som skall bestå av kvinnor och män, utgörs av ordföranden och _________ övriga 
ledamöter valda av SDF-mötet. 

Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande. Valberedningen sammanträder när 
ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. 

2 §   Åligganden 

Valberedningen skall senast _________ veckor före SDF-mötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid 
SDF-mötets slut, om de vill kandidera för nästkommande mandatperiod. 

Senast ________ veckor före SDF-mötet skall valberedningen meddela röstberättigade föreningar vilka 
som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt återval. 

Senast ________ veckor före förbundsmötet skall valberedningen skriftligen delge röstberättigade 
föreningar sitt förslag beträffande varje val enligt 2 kap.5 § 9 - 11 punkterna samt meddela namnen 
på de kandidater i övrigt som i föreslagits till valberedningen. 

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

Valberedningens beslut skall protokollföras och efter SDF-mötet skall protokollet överlämnas till 
SDF-styrelsen. 

3 §   Förslagsrätt till valberedningen samt nominering vid SDF-mötet 

Röstberättigad förening får senast __________ veckor före SDF-mötet till valberedningen avge förslag 
på personer för valen enligt 2 kap. 5 § 9 - 11 punkterna. 

Innan kandidatnomineringen börjar vid SDF-mötet, skall valberedningen meddela sitt förslag 
beträffande varje val som skall förekomma enligt 2 kap. 5 § 9-11 punkterna. Kandidatnomineringen 
är fri vilket innebär att ombud äger rätt att nominera personer utöver de som föreslagits till 
valberedningen. Den som vid mötet föreslår kandidat, som inte är närvarande vid mötet, bör 
försäkra sig om att personen är villig att åta sig uppdraget. 

 

4 Kap Revisorer, revision 

1 §   Revisorer och revision 

SDF:s revisorer, av vilka en utsetts av berört DF enligt 11 Kap 6 § RF:s stadgar, skall granska 
SDF-styrelsens förvaltning och räkenskaper. 

Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast en månad före SDF-mötet 
och skall, efter verkställd revision, med revisorernas berättelse vara styrelsen tillhanda senast 14 
dagar före mötet. 

 

5 Kap SDF-styrelsen 

1 §   Sammansättning 

SDF-styrelsen skall bestå av kvinnor och män och utgörs av ordförande samt _______________ övriga 
ledamöter valda av SDF-mötet. Styrelsens sammansättning skall eftersträva jämställdhet och 
jämlikhet. 
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Styrelsen utser inom sig vice ordförande och tillsätter sekreterare samt en kassör. 

SDF-styrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Sådan ledamot har 
yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt, samt får utses till befattning inom styrelsen. En av SDF-
mötet, enligt 3 kap 2 § RF:s stadgar, utsedd hedersledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte 
rösträtt. 

2 §   Åligganden 

SDF-styrelsen är SDF:s beslutande organ när SDF-möte inte är samlat. 

SDF-styrelsen skall 

1. verkställa SDF-mötets beslut, 

2. hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna och övervaka den 
idrottsliga ordningen i dessa, 

3. handha den idrott styrelsen företräder enligt gällande stadgar och bestämmelser, verka för 
denna idrotts utveckling samt i övrigt tillvarata specialidrottens intressen, 

4. föranstalta om DM-tävlingar och andra tävlingar enligt RF:s och SF:s bestämmelser samt 
godkänna DM-rekord, 

5. handha och ansvara för SDF:s medel, 

6. bereda ärenden, som skall föreläggas SDF-möte, 

7. förelägga SDF-mötet förslag till SDF:s verksamhetsplan med ekonomisk plan, 

8. avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagå RS, RIN, förbundsstyrelsen och DF-styrelsen med 
upplysningar och yttranden, 

9. utöva prövningsrätt i ärenden, om vilka stadgas i 14 och 15 kap RF:s stadgar med förbehåll för 
vad som anges i 5 kap 4 § Svenska Innebandyförbundets stadgar, 

10. bestämma om organisationen av och tjänster vid SDF:s kansli samt i förekommande fall 
anställa SDF:s arbetstagare, samt 

11. föra protokoll och sörja för förbundets bokföring m.m. samt sköta löpande ärenden i övrigt. 

3 §   Kallelse, beslutförhet och omröstning 

SDF-styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutför när samtliga ledamöter 
kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften 
av styrelsens samtliga ledamöterna är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden 
utslagsröst. Röstning får inte ske genom fullmakt. 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. 

4 §   Överlåtelse av beslutanderätten 

SDF-styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till verkställande utskott, 
som utses inom styrelsen, till kommitté 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 SDF-styrelsen härom. 

(Beslut som fattas av delegerad skall kontinuerligt rapporteras till styrelsen på lämpligt sätt. 
Rapporteringen bör ske rutinmässigt och företrädesvis i samband med styrelsesammanträden.) 

 


