
Styrelseförslag 2; Bilaga 3 
 

Förslag till ändringar av Svenska Friidrottsförbundets stadgar 
 
Nedan presenteras nuvarande lydelser samt Förbundsstyrelsens förslag till ändringar. Förslag till 
ändringar markeras som understrukna. Respektive kapitel och paragraf som formuleringarna berör 
markeras som underrubriker. Samtliga lydelser och förslag till ändringar presenteras i ordning. 
 

Ändringar att införas per 1 januari 2022 
 
Ändringar av paragrafnumreringar. I stället för löpande numreringar genom hela 
dokumentet, startar nu varje kapitel med 1 §. 
 
Enligt styrelseförslag nr 2 avseende ny regional organisation 
 
3 Kap Förbundsårsmöte 
Tidigare18 § Fördelning av röster 
 
Stycke två: Varje SDF:s geografiska område utgör en valkrets vars föreningar tilldelas 2 
grundmandat. 
 
Föreslås ersättas av 

 
Varje SDF:s geografiska område utgör en valkrets vars föreningar tilldelas grundmandat enligt 
följande: 
1. Övre Norrlands Friidrottsförbund, 4 fasta mandat 
2. Nedre Norrlands Friidrottsförbund, 6 fasta mandat 
3. Mittsvenska Friidrottsförbundet, 8 fasta mandat 
4. Bergslagens och Mälardalens Friidrottsförbund, 8 fasta mandat 
5. Gotlands och Stockholms Friidrottsförbund, 4 fasta mandat 
6. Östsvenska Friidrottsförbundet, 6 fasta mandat 
7. Västsvenska Friidrottsförbundet, 6 fasta mandat 
8. Göteborgs Friidrottsförbund, 2 fasta mandat 
9. Skåne Friidrottsförbund, 2 fasta mandat 

 
Tidigare 18 § Sista två styckena i paragrafen 
Det åligger SFIF att upprätta röstlängd före januari månads utgång, att gälla tills ny röstlängd har 
upprättats. 
Rösträtt kan endast grundas på medlemsföreningar som har fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter 
till SFIF samt erlagt medlemsavgift inom föreskriven tid  
 
Styckena slås ihop och flyttas till stycke 2 i paragrafen. 
 
Det åligger SFIF att upprätta röstlängd före januari månads utgång, att gälla tills ny röstlängd har 
upprättats. Rösträtt kan endast grundas på medlemsföreningar som har fullgjort sina stadgeenliga 
skyldigheter till SFIF samt erlagt medlemsavgift inom föreskriven tid. 
 



 

6 Kap Specialidrottsdistriktsförbund (SDF) 
Tidigare 31 §: SDF:s namn och SDF-distriktets gränser,  
 
SFIF är indelat i följande distrikt: 
 
Blekinge, Bohuslän-Dal, Dalarna, Gotland, Gästrikland, Göteborg, Halland, Hälsingland, Jämtland-
Härjedalen, Medelpad, Norrbotten, Närke, Skåne, Småland, Stockholm, Södermanland, Uppland, 
Värmland, Västerbotten, Västergötland, Västmanland, Ångermanland samt Östergötland. 

 
Föreslås ersättas av 

 
SFIF är indelat i följande distrikt 

1. Övre Norrlands Friidrottsförbund som omfattar föreningar med säte i kommuner i 
Norrbottens län och Västerbottens län 
 

2. Nedre Norrlands Friidrottsförbund som omfattar föreningar med säte i kommuner i 
Jämtlands län och Västerbottens län 
 

3. Mittsvenska Friidrottsförbundet som omfattar föreningar med säte i kommuner i Dalarnas 
län, Gävleborgs län och Uppsala län samt Norrtälje kommun och Sigtuna kommun i 
Stockholms län 
 

4. Bergslagens och Mälardalens Friidrottsförbund som omfattar föreningar med säte i 
kommuner i Södermanlands län, Värmlands län, Västmanlands län och Örebro län samt 
Nykvarn kommun och Södertälje kommun i Stockholms län 
 

5. Gotlands och Stockholms Friidrottsförbund som omfattar föreningar med säte i kommuner i 
Gotlands län samt Stockholms län utom Norrtälje kommun, Sigtuna kommun, Södertälje 
kommun och Nykvarn kommun. 
 

6. Östsvenska Friidrottsförbundet som omfattar föreningar med säte i kommuner i Blekinge 
län, Jönköpings län utom Mullsjö kommun, Kalmar län, Kronobergs län och Östergötlands län 
 

7. Västsvenska Friidrottsförbundet som omfattar föreningar med säte i kommuner i Hallands 
län, Mullsjö kommun i Jönköpings län samt de kommuner i Västra Götalands län som inte 
ingår i Göteborgs Friidrottsförbund. 
 

8. Göteborgs Friidrottsförbund som omfattar föreningar med säte i kommunerna Ale, 
Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille och Öckerö i Västra Götalands län 
 

9. Skåne Friidrottsförbund som omfattar föreningar med säte i kommuner i Skåne län 
 

 
Tidigare 30 §: 1 SF-distrikt 
Inom varje SF-distrikt ska finnas SDF som organ för SFIF:s regionala verksamhet. 
Förening tillhör det SF-distrikt inom vars geografiska område föreningen har sin hemort. SDF 
upprättas av förbundsstyrelsen efter samråd med vederbörande DF-styrelse. 

 
Tidigare 32 § Specialdistriktsförbund (SDF) 



SDF, som är självständiga ideella föreningar, ska enligt dessa stadgar och SDF::s stadgar arbeta såsom 
SFIF:s regionala organ i enlighet med SF:s ändamål enligt 1 §. 

 
Tidigare 33 § SDF:s sammansättning 
SDF omfattar de föreningar som är medlemmar i SFIF och som har sin hemvist inom SF-distriktets 
geografiska område. 
 
Dessa 3 §§ föreslås slås samman till nytt 
 

1 § Distrikt 
 
SFIF är indelat i distrikt. Inom varje distrikt ska finnas ett SDF som organ för SFIF:s regionala 
verksamhet. SDF upprättas av förbundsstyrelsen efter samråd med vederbörande DF-styrelse(r). SDF, 
som är självständiga ideella föreningar, ska enligt dessa stadgar och SDF:s stadgar arbeta såsom 
SFIF:s regionala organ i enlighet med SFIF:s ändamål enligt 1 kap. 1 §. SFIF upprättar röstlängden 
inför SDF-årsmöten  

 
 

Ändringar att införas per 27 mars 2021 
 

1 kap Grundläggande bestämmelser  
1§ Ändamål 
Svenska Friidrottsförbundet, i dessa stadgar benämnt SFIF, har till uppgift att främja och administrera 
friidrotten i Sverige på sådant sätt att den står i överensstämmelse med idrottens verksamhetsidé, 
vision och värdegrund enligt 1 Kap Riksidrottsförbundets (RF) stadgar samt att företräda denna idrott 
i utlandet. 
 
Föreslås ändras till: 
Svenska Friidrottsförbundet, i dessa stadgar benämnt SFIF, har till uppgift att främja, utveckla och 
administrera friidrotten i Sverige på sådant sätt att den står i överensstämmelse med idrottens 
verksamhetsidé, vision och värdegrund enligt 1 Kap Riksidrottsförbundets (RF) stadgar samt att 
företräda denna idrott i utlandet. SFIF bedriver sin verksamhet under namnet Svensk Friidrott. 
 
SFIF ska bedriva verksamheten med utgångspunkt i sin verksamhetsidé, vision och värdegrund. 
 
 

19 Kap Beslutsmässighet samt yttrande- och förslagsrätt 
Stycke 2: Yttrande- och förslagsrätt tillkommer, förutom ombuden, svensk företrädare som är 
medlem av WA:s styrelse………… 
 
Föreslås ändras till 
 
”Yttrande- och förslagsrätt tillkommer, förutom ombuden, svensk företrädare som är medlem av 
WA:s och EA:s styrelse…………” 
 

4 kap Förbundsstyrelsen 

28§ Prövningsrätt och bestraffning 
Förbundsstyrelsen utövar prövningsrätt enligt 14 och 15 Kap RF:s stadgar. Med stöd av 14 Kap 8 § 
första stycket RF:s stadgar förbehålls styrelsen bestraffningsrätten i ärenden som avser förseelser 



begången i samband med landskamper, mästerskapstävlingar av rikskaraktär och officiell 
utlandsrepresentation samt vid sammankomster anordnade av SFIF. 
 
Övriga bestraffningsärenden handläggs i första instans av vederbörande SDF. 
 
Föreslås ändras till … eftersom Övriga bestraffningsärenden som handläggs av SDF föreslås överföras 
till SFIF. 
”Förbundsstyrelsen utövar prövningsrätt enligt 14 och 15 Kap RF:s stadgar. Med stöd av 14 Kap 8 § 
första stycket RF:s stadgar förbehålls styrelsen rätten att som första instans avgöra samtliga 
bestraffningsärenden. 
 
Övriga bestraffningsärenden handläggs i första instans av vederbörande SDF utgår 
 

5 Kap Revisorer och revision 
29 § Revisorer och revision 
Stycke 3: Svenska Friidrottsförbundets verksamhet ska granskas av två lekmannarevisorer varav en 
kvinna och en man med var sin personlig suppleant. Lekmannarevisorerna ska granska om 
verksamheten överensstämmer med centrala beslut och förbundets mål. De handlingar som 
lekmannarevisorerna begär och hör ihop med deras uppdrag ska, om inte sekretess föreligger, 
överlämnas till de valda personerna. 
 
Föreslås ändras till 
SFIF:s verksamhet ska granskas av två lekmannarevisorer varav en kvinna och en man med var sin 
personlig suppleant. Lekmannarevisorerna ska granska om verksamheten överensstämmer med 
centrala beslut och förbundets mål. De handlingar som lekmannarevisorerna begär och hör ihop med 
deras uppdrag ska, om inte sekretess föreligger, överlämnas till de valda personerna. 
Lekmannarevisorerna ska efter granskning, och senast inom 14 dagar före förbundsårsmöte, till 
styrelsen överlämna en granskningsrapport. 
 

7 Kap Föreningarna 
Tidigare 28 § Distriktstillhörighet 
Förening tillhör dels det SF-distrikt inom vars geografiska område föreningens hemort är belägen och 
dels det DF inom vilket föreningens hemort är belägen. 
 
Föreslås ändras till 
 
Förening tillhör det SDF inom vars geografiska område förening har sitt säte. 
 

40 § Förenings åligganden 
Punkt 7. till RF insända de uppgifter som begärs av RS beträffande föreningens verksamhet samt på 
begäran av RIN, Dopingkommissionen (DopK) och dopingnämnden (DoN) avge yttranden. 
 
Föreslås ändras till 
Punkt 7. till RF insända de uppgifter som begärs av RS beträffande föreningens verksamhet samt på 
begäran av RIN, Dopingnämnden (DoN) och Antidoping Sverige AB (ADSE) avge yttranden. 
 
 
 

 
 
 



 
 
 


