Styrelseförslag 11.3 – Stadgerevidering utifrån RF:s stadgar samt nytt kapitel för
Föreningar
SBF:s stadgar saknar ett antal uppgifter som regleras i RF:s stadgar och som även bör
regleras i specialidrottsförbundens stadgar.
Förslaget innefattar:
•
•
•
•

Val till RF-stämma
Valbarhet
Förbundsstyrelsens åligganden
Nytt kapitel för Föreningar

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta
att
revidera stadgarna enligt nedanstående förslag

Genomgående för alla styrelseförslag är att numrering av kapitel och paragrafer justeras
utifrån de beslut som förbundsmötet fattar avseende de föreslagna stadgerevideringarna.
Beslutet innebär även att normalstadgarna för SDF ändras i de paragrafer där det finns
hänvisning till paragrafer i SBFs stadgar som genom detta förslag får ny numrering eller
ny formulering.

Val till RF-stämma
SBF:s stadgar saknar idag reglering av val av ombud till RF-stämman. Val av ombud med rätt
att representera organisationen ska hanteras av organisationens årsmöte. Detta gäller på alla
nivåer inom idrottsrörelsen.
Mötet behöver inte utse personer utan kan delegera till organisationens styrelse att utse
ombuden, men det är ett årsmötesbeslut. Det vanliga på SF-nivå är att förbundsmötet
delegerar till förbundsstyrelsen att utse ombud.
Val av ombud införs som punkt 16 (före Övriga frågor) i § 2.5 Dagordning samt att en ny
paragraf införs; § 2.7 Ombud till RF-stämma. Paragrafen införs efter nuvarande § 2.6
Motioner.
Förslag lydelse:
§ 2.5 Dagordning
16. Beslut om val av ombud till RF-stämma och erforderligt antal suppleanter
§ 2.7 Ombud till RF-stämma
Ombud till RF-stämman och erforderligt antal suppleanter utses enligt 4 kap 2§ RF:s stadgar.
Ombud ska utses av förbundsmötet eller, om mötet så har beslutat, av förbundsstyrelsen.
Meddelande om vilka ombud som utsetts insänds snarast möjligt till RF och de utsedda.
--Valbarhet inom RF:s organisationer
På RF-stämman 2019 reviderades RF:s stadgar avseende Valbarhet inom RF:s
organisationer, 3 kap 1§.
Ny lydelse i RFs stadgar: För valbarhet till organ som väljs av årsmöte inom RF, DF, SF, SDF
och förening krävs att den nominerade är röstberättigad medlem i förening ansluten till RF.
Det är ett beslut som ligger i linje med vad som föreskrivs i RF:s stadgemall för
idrottsföreningar, 3 kap 6§, och som kan anses utgöra ett uttryck för god föreningssed inom
idrottsrörelsen i aktuellt hänseende.
Kravet gäller i praktiken inte för auktoriserad revisor från revisionsbyrå.
Nuvarande lydelse
Förslag ny lydelse
§ 2.8 Vem är valbar?
§ 2.8 Vem är valbar?
Valbar till förtroendepost i
Valbar till förtroendepost i
förbundsstyrelse, valberedning och
förbundsstyrelse, valberedning och
disciplinnämnd är myndig medlem i
disciplinnämnd är myndig, röstberättigad
förening.
medlem i förening. Kravet på att vara
röstberättigad medlem gäller ej val av
Utländsk medborgare måste ha varit bosatt revisor.
i Sverige minst tolv (12) månader i följd vid
valtillfället.
Ingen äger rätt att vara ledamot av
förbunds- eller distriktsstyrelse och
samtidigt i någon av Svenska
Bouleförbundets disciplinnämnder. Ingen
får vara ledamot i flera disciplinnämnder
samtidigt.

Utländsk medborgare måste ha varit bosatt
i Sverige minst tolv månader i följd vid
valtillfället.
Ingen äger rätt att vara ledamot av
förbunds- eller distriktsstyrelse och
samtidigt i någon av Svenska
Bouleförbundets disciplinnämnder. Ingen

Förbundsstyrelseledamot är inte valbar till
valberedningen. Den som vid mötet föreslår
kandidat, som inte är närvarande vid mötet,
ska kunna uppvisa ett intyg som visar att
personen är villig att åta sig uppdraget.

får vara ledamot i flera disciplinnämnder
samtidigt.
Förbundsstyrelseledamot är inte valbar till
revisor eller till valberedningen.
Den som vid mötet föreslår kandidat, som
inte är närvarande vid mötet, ska kunna
uppvisa ett intyg som visar att personen är
villig att åta sig uppdraget.

Normalstadgar SDF:
§ 12 Ärenden vid distriktsårsmöte
Sista stycket: Valbar till distriktsstyrelsen är endast medlem i förening inom distriktet.
Ledamot eller suppleant i distriktsstyrelsen är inte valbar som revisor eller
revisorssuppleant.
Ny lydelse: Valbar till distriktsstyrelsen är endast röstberättigad medlem i förening inom
distriktet. Ledamot eller suppleant i distriktsstyrelsen är inte valbar som revisor eller
revisorssuppleant. Kravet på att vara röstberättigad medlem gäller ej val till revisor.
-----§ 4.3 Instruktion
Paragrafen döps om till Förbundsstyrelsen åligganden och uppdateras med information som
idag saknas och som är praxis att det finns i SF:s stadgar.
Nuvarande lydelse
Förslag ny lydelse
§ 4.3 Instruktion
§ 4.3 Förbundsstyrelsens åligganden
Det åligger förbundsstyrelsen att:
Det åligger förbundsstyrelsen bland annat
1. Verka för boulesportens
att:
utbredning, handha ledningen av
1. bedriva sin verksamhet enligt dessa
förbundets verksamhet enligt dess
stadgar och förbundsmötets beslut
stadgar, instruktioner,
2. verka för boulesportens utveckling
tävlingsregler och föreskrifter
och utbredning inom Sverige samt
samt fullgöra förbundsmötets
gentemot utlandet, tillvarata
beslut och anvisningar.
förbundets intressen och företräda
2. Föra protokoll vid sina
boulesporten även som härvid följa
sammanträden.
utvecklingen inom denna sport
3. Låta föra fullständig kassabok och
utomlands och delta i det
andra erforderliga böcker.
internationella samarbetet på
4. Låta besvara och förvara
boulesportens område,
inkommande skrivelser.
3. övervaka efterlevnaden av RF:s, de
5. Besluta om svenska
internationella förbundens samt
mästerskapstävlingar och pröva
förbundets stadgar, regler och
ansökningar från föreningar och
tävlingsbestämmelser följs,
distrikt om anordnande av
4.
följa och stödja verksamheten inom
tävlingar i boule.
föreningarna och hos distrikten,
6. Låta föra anteckningar om
5. avge vederbörliga rapporter och
svenska mästerskapstävlingar.
yttranden,
7. Besluta om tecknande av
6. upprätta verksamhets- och
förbundets firma och placering av
förvaltningsberättelser, resultat- och
förbundets medel.

Organisera förbundets
instruktions- och
utbildningsverksamhet.
9. Regelbundet och fortlöpande
skicka ut mötesprotokoll till
samtliga ledamöter och revisorer
med suppleanter.
8.

balansräkning, samt förslag till
verksamhetsplan och budget. I
övrigt utarbeta och bereda förslag,
planer m.m. att föreläggas
förbundsmötet och tillse att av
förbundsmötet fattat beslut
verkställs så snart som möjligt,
7. handa och ansvara för förbundets
medel och material samt vidta
lämpliga åtgärder för att stärka
förbundets ekonomi,
8. besluta om svenska
mästerskapstävlingar och pröva
ansökningar från föreningar och
distrikt om anordnande av tävlingar
i boule,
9. låta föra anteckningar om svenska
mästerskapstävlingar,
10. organisera förbundets instruktionsoch utbildningsverksamhet,
11. besluta om utdelning av förbundets
utmärkelser,
12. anställa förbundets arbetstagare och
bestämma om organisationen av
förbundets kansli,
13. besluta om inval respektive
uteslutning av föreningar,
14. fortlöpande till RF anmäla avförda
föreningar,
15. på begäran av RS, lämna sådana
upplysningar, som krävs för RS:s
stadgeenliga uppgifter, samt på
begäran av RIN,
Idrottsombudsmannen, DoN eller
ADSE lämna uppgifter eller avge
yttranden,
16. föra protokoll och erforderliga
böcker samt i övrigt sköta löpande
ärenden,
17. utfärda instruktioner för
kommittéer, personal och
arbetsgrupper,
18. ställa medel till förfogande för
förbundets organ, såsom
valberedning och disciplinnämnder,
19. aktivt arbeta för en dopingfri
verksamhet inom förbundet och i
sina medlemsföreningar samt
upprätta en plan för
antidopingarbetet,
20. i enlighet med lagen (2013:852) om
registerkontroll av personer som ska
arbeta med barn begära att den som
anställs eller erhåller uppdrag inom
föreningen, om arbetet eller

uppgifterna som personen erbjuds
eller tilldelas innebär direkt och
regelbunden kontakt med barn, visar
upp ett utdrag enligt lagen
(1998:620) om belastningsregister.
§.3.2 och § 4.8 Tas bort
Paragraferna om att ställa medel till förfogande till valberedningens arbete respektive att
utfärda instruktioner till personal, kommittéer och utskott tas bort. Denna information
återfinns nu i paragrafen ovan punkt 17 och 18.
Kapitel Föreningar
De allra flesta SF har ett eget kapitel om Föreningar i sina stadgar. I SBF:s stadgar finns idag
några paragrafer avseende föreningar i det första kapitlet. Många uppgifter kring gällande
reglering av föreningarna saknas idag. För bättre tydlighet för våra föreningar så att de kan
hitta informationen i SBF:s stadgar och inte behöver läsa den i RF:s stadgar föreslås att ett
kapitel om Föreningar införs. Kapitlet placeras efter kapitlet Specialidrottsdistriktförbund.
Om förslaget om att lägga Revision som ett eget kapitel 5, innebär det att kapitlet om
Föreningar blir kapitel 7.
I kapitel 1 införs § 1.4 Medlemskap i förbundet. Nuvarande §§ 1.4, 1.5 och 1.7 flyttas till det
nya kapitlet.
Ny paragraf
§ 1.4 Medlemskap i förbundet
Varje ideell förening som uppfyller de i § 7.1
angivna villkoren kan genom beslut av
förbundsstyrelsen, eller den som
förbundsstyrelsen har överlåtit sin
beslutanderätt till, upptas som medlem i
förbundet.
Om förenings utträde ur förbundet och om
uteslutning stadgas i § 7.2.
Kapitel 7 Föreningarna
Nuvarande lydelse
§ 1.4 Inträdeskrav för förening
Varje svensk ideell förening som utövar
boulesport och består av minst åtta
medlemmar kan efter ansökan och
inbetalande av inträdesavgift erhålla
medlemskap i förbundet.
Ansökan om medlemskap ska ske skriftligen
till förbundsstyrelsen, som beslutar i
ärendet. Om ansökan avslås, ska föreningen
underrättas om detta med angivande av
orsaken.
Beslutet kan överklagas hos
Riksidrottsnämnden (RIN).

Förslag ny lydelse
§ 7.1 Medlemskap i förbundet
Ideell förening 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. Stadgarna
ska vara upprättade på grundval av RF:s
stadgemall för idrottsförening.
2. Föreningen bedriver sådan
bouleverksamhet som administreras av
förbundet.

3. Föreningen har förbundit sig att i sin
idrottsliga verksamhet följa RF:s och SBF:s
stadgar, tävlingsreglemente och övriga
bestämmelser samt beslut fattade av
överordnat idrottsorgan.
4. Föreningens namn inte är olämpligt eller
kan förväxlas med en till RF redan ansluten
förenings namn.
5. Föreningen har betalat de avgifter som
förbundet i vederbörlig ordning har
bestämt.
6. Endast förening med minst åtta
medlemmar kan antas.
Lämnas förenings ansökan utan bifall, får
föreningen överklaga beslutet enligt
reglerna i 15 kap RF:s stadgar.

Nuvarande lydelse
§ 1.5 Utträde och uteslutning
Förening som önskar utträda ur förbundet
ska göra skriftlig anmälan om det, samt
bifoga protokoll från medlemsmötet om
utträdesbeslutet. Förbundsstyrelsen beviljar
utträde med omedelbar verkan. Om
särskilda skäl finns, kan förbundsstyrelsen
förknippa beslutet med vissa villkor.
Förening som inte betalat årlig avgift för två
på varandra följande år, avförs ur
medlemsförteckningen.
Utan att anmälan om utträde föreligger kan
SBF utesluta förening, om den trots
påminnelser underlåter att följa vad som
föreskrivs i RF:s, SBF:s,
distriktsidrottsförbundets (DF) eller
specialidrottsdistriktsförbundets (SDF)
stadgar. Förening kan också uteslutas om
den har underlåtit att följa beslut, som i
stadgeenlig ordning fattats av RF, SBF, DF
eller SDF, eller annars påtagligt motarbetat
förbundets intressen.
Ifråga om handläggning, beslut och dess
ikraftträdande samt överklagan i ärende
rörande uteslutning, ska RF:s stadgar följas.

Förslag ny lydelse
§ 7.2 Utträde samt uteslutning av
förening
Förening som önskar utträda ur förbundet
ska göra skriftlig anmälan om det, samt
bifoga protokoll från årsmöte om
utträdesbeslutet. Förbundet beviljar utträde
med omedelbar verkan. Om särskilda skäl
finns, kan förbundet förknippa beslutet med
vissa villkor.
Förening som inte har betalat årsavgift
under två på varandra följande år, får anses
ha begärt sitt utträde. Medlemskap upphör
genom att föreningen avförs från
medlemsförteckningen.
Utan att anmälan om utträde föreligger får
förening uteslutas om den – trots
uppmaning – underlåter att följa idrottens
värdegrund eller vad som övrigt föreskrivs i
dessa stadgar, RF:s stadgar, RF SISUdistriktets stadgar eller SDF:s stadgar.
Förening får också uteslutas, om den har
underlåtit att rätta sig efter beslut som har
fattats av förbundet, SDF eller RF 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 ska skälen härför
redovisas samt anges vad den uteslutna
föreningen ska iaktta för överklagande av
beslutet.
Beslut om uteslutning får överklagas enligt
reglerna i 15 kap RF:s stadgar.

Ny paragraf
§ 7.3 Distriktstillhörighet
Förening tillhör dels det SDF inom vars
område föreningens hemort är belägen, dels
det RF SISU distrikt inom vilket
föreningens hemort är belägen.
Ny paragraf
§ 7.4 Rösträtt vid SDF-möte
Om förenings rösträtt vid SDF-möte
föreskrivs i SDF:s stadgar.

Nuvarande lydelse
§ 1.7 Förenings åligganden
Det åligger förening att:
• Följa dessa stadgar och övriga i
stadgeenlig ordning fattade beslut.
• Till förbundsstyrelsen sända in sina
stadgar och beslutade stadgeändringar för
godkännande.
• Skicka in Föreningsrapporten senast 31
december. Tillsammans med
Föreningsrapport ska föreningen också
skicka Årsredovisning och Förteckning över
medlemmar.
• På anfordran utlämna räkenskaper och
övriga handlingar till förbundsstyrelsen.
• Fullgöra skyldigheter gentemot det
specialidrottsdistrikt inom vilket föreningen
har sitt säte.

Förslag ny lydelse
§ 7.5 Förenings åligganden
Förening ska:
1. följa RF:s stadgar samt förbundets
stadgar, tävlingsbestämmelser och övriga
bestämmelser samt beslut fattade av
överordnat idrottsorgan,
2. årligen erlägga fastställd årsavgift,
3. på begäran av RIN, DoN,
Idrottsombudsmannen eller ADSE lämna
uppgifter samt avge yttrande,
4. varje kalenderår snarast efter ordinarie
årsmöte eller, i förekommande fall, extra
årsmöte hos förbundet registrera namn och
kontaktuppgifter till föreningens
styrelseledamöter samt firmatecknare,
5. skicka in Årsrapporten i IdrottOnline
senast 31 december. Tillsammans med
Årsrapporten ska föreningen också skicka
Årsredovisning och Förteckning över
medlemmar.
6. i enlighet med lagen (2013:852) om
registerkontroll av personer som ska arbeta
med barn begära att den som anställs eller
erhåller uppdrag inom föreningen, om
arbetet eller uppgifterna som personen
erbjuds eller tilldelas innebär direkt och

regelbunden kontakt med barn, visar upp
ett utdrag enligt lagen (1998:620) om
belastningsregister,
7. föra räkenskaper och upprätta
verksamhetsberättelse med resultat- och
balansräkning, föra protokoll vid årsmöten,
andra föreningsmöten och styrelsens
sammanträden samt föra
medlemsförteckning.
8. hålla årsmöte och härvid, efter verkställd
revision, besluta om ansvarsfrihet för
styrelsens förvaltning,
9. på begäran av SBF, RS eller vederbörande
distriktsstyrelse eller SDF-styrelse ställa
föreningens handlingar till förfogande samt
lämna av dessa organ begärda uppgifter,
10. till förbundet sända in sina stadgar och
beslutade stadgeändringar för
godkännande.
§ 1.6 Avgifter
Årsavgift: Benämningen årlig avgift ändras till årsavgift. För att bland annat minska
administrationen vid bokslut och för att det är vanligt förekommande att årsavgifter inte
betalas i förskott ändras tiden för betalning av årsavgift från november till mars.
Licensavgift: tydligare språkformulering.
Nuvarande lydelse
Förslag ny lydelse
§ 1.6 Avgifter
§ 7.6 Avgifter
Avgifter till förbundet fastställs av
Avgifter till förbundet fastställs av
förbundsmötet. Avgifter till förbundet och i förbundsmötet. Avgifter till förbundet och i
förekommande fall till
förekommande fall till SDF ska betalas utan
specialidrottsdistriktsförbund ska betalas
anmodan.
utan anmodan.
Avgifterna är:
Avgifterna är:
• årsavgift, förening ska betala årsavgiften
• årlig avgift, förening ska betala denna
senast den 31 mars årligen. Förbundet får
avgift i förväg och så att den inkommit till
bestämma om reducering av årlig avgift för
förbundet senast första vardagen i
förening som inträder i förbundet efter den
november. Förbunds-styrelsen får
31 augusti. Därutöver kan SDF fastställa
bestämma om reducering av årlig avgift för
årsavgift efter beslut av dess årsmöte.
förening som inträder i förbundet efter den
• licensavgift, en licens ger spelare
31 augusti. Därutöver kan
möjlighet att delta i sanktionerade
specialidrottsdistriktsförbund fastställa
bouletävlingar. Avgiften betalas av förening
årlig avgift efter beslut av dess årsmöte.
till förbundet enligt anvisningar.
• licensavgift, som inbetalas till förening
• inträdesavgift, betalas av ny förening
av enskild medlem och som i sin tur
eller återinträdande förening vid ansökan
fortlöpande redovisar avgifterna till
om medlemskap.
förbundsstyrelsen enligt anvisningar från
• förseningsavgift, kan av förbundet
denna.
åläggas förening vars avgifter, årsrapport
• inträdesavgift, som betalas av ny
och årsredovisning inte inkommit i tid.
förening eller återinträdande förening
Förseningsavgiften är 50 % av gällande
• förseningsavgift, kan av
årsavgift vid varje förekommande försening.
förbundsstyrelsen åläggas förening vars
Förbundet kan, men är inte skyldig att, först

avgifter, föreningsrapport och
årsredovisning inte inkommit i tid.
Förseningsavgiften är 50 % av gällande årlig
avgift vid varje förekommande försening.
Förbundsstyrelsen kan, men är inte skyldig
att, först skicka påminnelser innan
förseningsavgift faktureras.
Vid försening som överstiger 3 månader,
eller om avgifter inte inbetalats, äger
förbundsstyrelsen rätt att behandla ärendet
i enlighet med kap §1.5 Utträde och
uteslutning.

skicka påminnelser innan förseningsavgift
faktureras.
Vid försening som överstiger 3 månader,
eller om avgifter inte inbetalats, äger
förbundet rätt att behandla ärendet i
enlighet med §7.2 Utträde samt uteslutning
av förening.

Ny paragraf
§ 7.7 Medlemskap i förening
Endast fysisk person kan upptas som
medlem i förening efter ansökan.
Ansökan om medlemskap får avslås endast
om det kan antas att sökanden 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
idrottens värdegrund, brutit mot
föreningens stadgar eller uppenbarligen
skadat föreningens intressen.
Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om
uteslutning får dock 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 istället meddela medlemmen
varning.
Beslut om vägrat medlemskap, uteslutning
eller varning ska fattas av föreningsstyrelsen
och får av den berörde överklagas enligt
reglerna i kapitel 15 RF:s stadgar.
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 arrangerad
av annan än föreningar inom förbundet. För
deltagande i tävling eller uppvisning utanför
Sverige, gäller de regler som förbundet
utfärdat.
Är arrangören inte ansluten till förbundet
får medlemmen delta endast om förbundet
har godkänt deltagandet.

