
Förbundsstyrelsens förslag nr 3  
 
 
Stadgeändringar 
 
 

Förslag: 
 
Förbundsstyrelsen (FS) föreslår: 
 
att förbundsårsmötet beslutar godkänna föreslagna revideringar av stadgarna. 

 
Läsanvisningar: Förbundsstyrelsens förslag finns i högerspalten och ändringarna är markerade med 
gult. Endast § som berörs är medtagna. 

 
 
 

Nuvarande lydelse Förslag till lydelse 

8 § Skiljeklausul 
 
Talan i tvist som rör den idrottsliga verksamheten, 
eller på annat sätt har sin grund i medlemskapet, 
och där parterna är enskild medlem, förening, SDF 
eller förbundet får inte väckas vid allmän domstol. 
Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild 
ordning är föreskriven i dessa stadgar eller RF:s 
stadgar, avgöras av idrottens skiljenämnd enligt 2 
kap. 8 § RF:s stadgar. 
 

8 § Skiljeklausul 
 
Talan i tvist som rör den idrottsliga verksamheten, 
eller på annat sätt har sin grund i medlemskapet, 
och där parterna är enskild medlem, förening, SDF 
eller SFIF får inte väckas vid allmän domstol. 
Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild 
ordning är föreskriven i dessa stadgar eller RF:s 
stadgar, avgöras av idrottens skiljenämnd enligt 2 
kap. 8 § RF:s stadgar 

10 § Upplösning av SFIF 
 
För upplösning av SFIF krävs beslut härom med 
minst 2/3-delar av antalet angivna röster vid två på 
varandra följande förbundsårsmöten, hållna med 
minst ett års mellanrum. 
 

10 § Upplösning av SFIF 
 
För upplösning av SFIF krävs beslut härom med 
minst 2/3-delar av antalet avgivna röster vid två på 
varandra följande förbundsårsmöten, hållna med 
minst ett års mellanrum. 
 

18 § Fördelning av röster    
 
Förbundsårsmötet består av 136 ombud …. 
 
Vid de tillfällen då någon svensk företrädare är 
medlem av IAAF:s så äger han eller hon också rätt 
att deltaga vid förbundsårsmötet och äger då även 
rösträtt (en röst). 
 
Det åligger SFIF att upprätta röstlängd före januari 
månads utgång, att gälla till ny röstlängd har 
upprättats.  
 
Rösträtt kan endast grundas på medlemsföreningar 
som har fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter till 
förbundet samt erlagt medlemsavgift inom 
föreskriven tid.   
 
 

18 § Fördelning av röster    
 
Förbundsårsmötet består av 136 ombud …. 
 
Vid de tillfällen då någon svensk företrädare är 
medlem av IAAF:s styrelse så äger han eller hon 
också rätt att deltaga vid förbundsårsmötet och 
äger då även rösträtt (en röst). 
 
Det åligger SFIF att upprätta röstlängd före januari 
månads utgång, att gälla till ny röstlängd har 
upprättats.  
 
Rösträtt kan endast grundas på medlemsföreningar 
som har fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter till 
SFIF samt erlagt medlemsavgift inom föreskriven 
tid.   
 
 

22 § Ärenden vid förbundsårsmöte 
 
Vid förbundsårsmötet ska följande ärenden….. 
 

22 § Ärenden vid förbundsårsmöte 
 
Vid förbundsårsmötet ska följande ärenden….. 
 



8. Fastställande av medlemsavgift till 
förbundet. 
 
9. Val av förbundsordförande….. 
 
15. Beslut om officiellt kungörelseorgan för 
förbundet. 
 
Annat ärende än de som förekommer på förslag 
till föredragningslista enligt 20 § får ej behandlas 
på ordinarie förbundsårsmöte. 
 
Valbar är varje person som är röstberättigad 
medlem i till förbundet ansluten förening. 
Ledamot av förbundsstyrelsen är inte valbar som 
revisor eller revisorsuppleant… 
 
 

8. Fastställande av medlemsavgift till SFIF. 
 
9. Val av förbundsordförande….. 
 
15. Beslut om officiellt kungörelseorgan för 
SFIF. 
 
Annat ärende än de som förekommer på förslag 
till föredragningslista enligt 20 § får ej behandlas 
på ordinarie förbundsårsmöte. 
 
Valbar är varje person som är röstberättigad 
medlem i till SFIF ansluten förening. Ledamot av 
förbundsstyrelsen är inte valbar som revisor eller 
revisorssuppleant… 
 

24 § Extra förbundsårsmöte 
 
Förbundsstyrelsen får sammankalla extra 
förbundsårsmöte, om sådant möte behövs. 
 
Vidare är förbundsstyrelsen skyldig att kalla till 
extra förbundsårsmöte när det skriftligen med 
angivande av skäl begärts av valkretsar som 
tillsammans representerar minst 2/3 av antalet 
röster enligt gällande röstlängd, eller av 
revisorerna. Detta möte ska hållas inom två 
månader efter det att begäran kommit förbundet 
till handa. 
 
 

24 § Extra förbundsårsmöte 
 
Förbundsstyrelsen får sammankalla extra 
förbundsårsmöte, om sådant möte behövs. 
 
Vidare är förbundsstyrelsen skyldig att kalla till 
extra förbundsårsmöte när det skriftligen med 
angivande av skäl begärts av valkretsar som 
tillsammans representerar minst 2/3 av antalet 
röster enligt gällande röstlängd, eller av 
revisorerna. Detta möte ska hållas inom två 
månader efter det att begäran kommit SFIF till 
handa. 
 
 

25 § Valberedningen 
 
Valberedningen ska bestå av ordförande och fyra 
övriga ledamöter, valda av förbundsårsmötet. 
Antalet övriga ledamöter ska vara lika fördelat 
mellan könen och olika åldersgrupper bör vara 
representerade. 
 
Valberedningen utser bland sina ledamöter …… 
 
Senast tre veckor före förbundsårsmötet ska 
valberedningens ordförande på förbundets hemsida 
offentliggöra valberedningens förslag beträffande 
varje val enligt 22 § punkterna 9-11 samt meddela 
namnen på de kandidater som i övrigt nominerats. 
 
Valberedningen ska i sitt arbete fortlöpande …… 
 

25 § Valberedningen 
 
Valberedningen ska bestå av ordförande och fyra 
övriga ledamöter, valda av förbundsårsmötet. 
Antalet övriga ledamöter ska vara lika fördelat 
mellan könen och olika åldersgrupper bör vara 
representerade. 
 
Valberedningen utser bland sina ledamöter …… 
 
Senast tre veckor före förbundsårsmötet ska 
valberedningens ordförande på SFIF:s hemsida 
offentliggöra valberedningens förslag beträffande 
varje val enligt 22 § punkterna 9-11 samt meddela 
namnen på de kandidater som i övrigt nominerats. 
 
Valberedningen ska i sitt arbete fortlöpande …… 
 

27 §  Förbundsstyrelsens åligganden 
 
Det åligger förbundsstyrelsen bland annat att: 

 
1. bedriva sin verksamhet enligt dessa stadgar och 
förbundsårsmötets beslut samt verka för 
friidrottens utveckling inom Sverige, att företräda 
friidrotten, tillvarata förbundets intressen och 
härvid följa utvecklingen inom idrotten utomlands 
och delta i det internationella samarbetet på 
friidrottens område, 

27 §  Förbundsstyrelsens åligganden 
 
Det åligger förbundsstyrelsen bland annat att: 

 
1. bedriva sin verksamhet enligt dessa stadgar 
och förbundsårsmötets beslut samt verka för 
friidrottens utveckling inom Sverige, att företräda 
friidrotten, tillvarata SFIF:s intressen och härvid 
följa utvecklingen inom idrotten utomlands och 
delta i det internationella samarbetet på 
friidrottens område, 



 
2. övervaka efterlevnad av RF:s och SISU:s och 
SOK:s och förbundets stadgar, värdegrund och i 
vederbörlig ordning utfärdade regler samt IAAF:s 
och EAA:s stadgar. SFIF ska upprätta plan för 
antidopingarbetet och aktivt arbeta för en 
dopingfri verksamhet inom SFIF och anslutna 
föreningar, 
 
3. samarbeta med myndigheter och organisationer 
som stödjer SFIF:s verksamhet samt marknadsföra 
friidrotten hos myndigheter, massmedia och 
allmänhet,  
 
4. följa och stödja verksamheten inom SDF och 
föreningarna, 
 
5. avge vederbörliga rapporter och yttranden, 
 
6. upprätta verksamhetsberättelse, årsredovisning 
och budget, utarbeta verksamhetsinriktning och 
verksamhetsplan, bereda förslag till 
förbundsårsmötet samt tillse att av 
förbundsårsmötet fattade beslut verkställs så snart 
som möjligt. 
 
7. handha och ansvara för förbundets medel och 
material samt vidta lämpliga åtgärder för att stärka 
SFIF:s ekonomi. 
 
8. utse arrangörer för SFIF:s tävlingar och svara 
för deras genomförande enligt gällande 
tävlingsregler, godkänna internationella tävlingar 
samt besluta om riktlinjer för svenskt deltagande i 
tävling utomlands, 
 
9. beslut om utdelning av SFIF:s utmärkelser, 
 
10. upprätta röstlängd för förbunds- och SDF-
årsmöten, 
 
11. anställa och entlediga GS och i övrigt bestämma 
huvudlinjerna i kansliets organisation samt årligen 
fastställa arbetsordning för förbundsstyrelsen och 
instruktion till GS, 
 
12. enligt av Riksidrottsstyrelsen (RS) utfärdade 
anvisningar pröva och avgöra fråga om anslutning 
av förening som medlem i SFIF och uteslutning av 
förening ur förbundet, 
 
13. senast den 31 december varje år till RF inlämna 
skriftlig uppgift om vilka föreningar som under 
kalenderåret har erlagt sina årsavgifter till 
förbundet, 
 
14. fortlöpande till RF anmäla avförda föreningar, 
 
15. på begäran av RS lämna sådana upplysningar 
som krävs av RF:s stadgeenliga uppgifter, samt på 
begäran av Riksidrottsnämnden (RIN) avge 
yttrande till nämnden, 
 

 
2. övervaka efterlevnad av RF:s och SISU:s och 
SOK:s och SFIF:s stadgar, värdegrund och i 
vederbörlig ordning utfärdade regler samt IAAF:s 
och EAA:s stadgar. SFIF ska upprätta plan för 
antidopingarbetet och aktivt arbeta för en 
dopingfri verksamhet inom SFIF och anslutna 
föreningar, 
 
3. samarbeta med myndigheter och 
organisationer som stödjer SFIF:s verksamhet samt 
marknadsföra friidrotten hos myndigheter, 
massmedia och allmänhet,  
 
4. följa och stödja verksamheten inom SDF och 
föreningarna, 
 
5. avge vederbörliga rapporter och yttranden, 
 
6. upprätta verksamhetsberättelse, årsredovisning 
och budget, utarbeta verksamhetsinriktning och 
verksamhetsplan, bereda förslag till 
förbundsårsmötet samt tillse att av 
förbundsårsmötet fattade beslut verkställs så snart 
som möjligt. 
 
7. handha och ansvara för SFIF:s medel och 
material samt vidta lämpliga åtgärder för att stärka 
SFIF:s ekonomi. 
 
8. utse arrangörer för SFIF:s tävlingar och svara 
för deras genomförande enligt gällande 
tävlingsregler, godkänna internationella tävlingar 
samt besluta om riktlinjer för svenskt deltagande i 
tävling utomlands, 
 
9. beslut om utdelning av SFIF:s utmärkelser, 
 
10. upprätta röstlängd för förbunds- och SDF-
årsmöten, 
 
11. anställa och entlediga GS och i övrigt 
bestämma huvudlinjerna i kansliets organisation 
samt årligen fastställa arbetsordning för 
förbundsstyrelsen och instruktion till GS, 
 
12. fullgöra de åligganden som följer av 11 Kap 4 
§ RF:s stadgar, 
  
13. på begäran av RS lämna sådana upplysningar 
som krävs av RF:s stadgeenliga uppgifter, samt på 
begäran av Riksidrottsnämnden (RIN) avge 
yttrande till nämnden, 
 
14. föra protokoll, handha och ansvara för SFIF:s 
medel och tillgångar samt 
 
15. i övrigt sköta löpande ärenden och fullgöra de 
skyldigheter som enligt dessa stadgar ankommer 
på förbundsstyrelsen. 
 
 
 



16. föra protokoll, handha och ansvara för SFIF:s 
medel och tillgångar samt 
 
17. i övrigt sköta löpande ärenden och fullgöra de 
skyldigheter som enligt dessa stadgar ankommer 
på 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 förbundet. 
 
Övriga bestraffningsärenden handläggs i första 
instans av vederbörande SDF. 
 
Vid brott mot dopingreglerna gäller för ledare, 
tränare, aktiv eller annan förbundsfunktionär 
återbetalningsskyldighet 

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. 
 
Vid brott mot dopingreglerna gäller för ledare, 
tränare, aktiv eller annan förbundsfunktionär 
återbetalningsskyldighet 

30 § SF-distrikt 
 
Inom varje SF-distrikt ska finnas SDF som organ 
för Svenska Friidrottsförbundets regionala 
verksamhet. 
 
Förening tillhör det SF-distrikt inom vars 
geografiska område föreningen har sin hemort. 
SDF upprättas av förbundsstyrelsen efter samråd 
med vederbörande DS-styrelse. 
 

30 § 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 DS-styrelse. 
 

36 § Medlemskap i förbundet 
 
Ideell förening, som enbart består av fysiska 
personer, får efter skriftlig ansökan upptas som 
medlem i SFIF om nedanstående villkor är 
uppfyllda: 
 

1. Ansökan om medlemskap är upprättad 
enligt RF:s anvisningar, vilket även innebär 
uppgift om föreningens organisationsnummer, 
och är åtföljd av föreningens stadgar, vilka ska 
upprättas på grundval av RF:s stadgemall för 
idrottsföreningar.  
 
2. Föreningen bedriver sådan idrottslig 
verksamhet som administreras av SFIF till vilken 
ansökan ges in samt även i övrigt uppfyller de 
särskilda villkor för medlemskap som SFIF 
uppställer i sina stadgar. 
 
3. Föreningen har förbundit sig att i sin 
idrottsliga verksamhet följa RF:s och SFIF:s 
stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av 
överordnat idrottsorgan. 
 
4. Föreningens namn inte är olämpligt eller 
kan förväxlas med en till RF redan ansluten 

36 § Medlemskap i SFIF 
 
Ideell förening, som enbart består av fysiska 
personer, får efter skriftlig ansökan upptas som 
medlem i SFIF om nedanstående villkor är 
uppfyllda: 
 
1. Ansökan om medlemskap är upprättad 
enligt RF:s anvisningar, vilket även innebär 
uppgift om föreningens organisationsnummer, och 
är åtföljd av föreningens stadgar, vilka ska 
upprättas på grundval av RF:s stadgemall för 
idrottsföreningar.  
 
2. Föreningen bedriver sådan idrottslig 
verksamhet som administreras av SFIF till vilken 
ansökan ges  in samt även i övrigt uppfyller de 
särskilda villkor för medlemskap som SFIF 
uppställer i sina stadgar. 
 
3. Föreningen har förbundit sig att i sin 
idrottsliga verksamhet följa RF:s och SFIF:s 
stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av 
överordnat idrottsorgan. 
 
4. Föreningens namn inte är olämpligt eller 
kan förväxlas med en till RF redan ansluten 



förening. 
 
5. Föreningen har betalat de avgifter som 
SFIF i vederbörlig ordning har bestämt. 
 
6. Föreningen har förbundit sig att aktivt 
verka för efterlevnad av idrottens vision och 
värdegrund samt för en dopingfri friidrott. 

 
Förening som erlägger medlemsavgift till SFIF och i 
övrigt fullgör stadgeenliga plikter mot SFIF är 
därmed också medlem i SDF. 
 
Lämnas föreningens ansökan utan bifall får 
föreningen överklaga beslutet hos RS enligt 
reglerna i 15 Kap RF:s stadgar. 

förening. 
 
5. Föreningen har betalat de avgifter som 
SFIF i vederbörlig ordning har bestämt. 
 
6. Föreningen har förbundit sig att aktivt 
verka för efterlevnad av idrottens vision och 
värdegrund samt för en dopingfri friidrott. 

 
Förening som erlägger medlemsavgift till SFIF och i 
övrigt fullgör stadgeenliga plikter mot SFIF är 
därmed också medlem i SDF. 
 
Lämnas föreningens ansökan utan bifall får 
föreningen överklaga beslutet hos RS enligt 
reglerna i 15 Kap RF:s stadgar. 
 

40 § Förenings åligganden 
 
Förening ska: 

 
1. följa RF:s och SFIF:s stadgar, 
tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och 
beslut fattade av överordnat idrottsorgan, 
 
2. aktivt verka för en dopingfri friidrott och för 
idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 
enligt 1 Kap Riksidrottsförbundets (RF) stadgar. 
 
3. årligen betala medlemsavgift och avge 
rapporter som begärs av SFIF eller SDF. 
 
4. på begäran av RS, SFIF eller vederbörande 
SDF- eller DF-styrelse ställa föreningens 
handlingar till förfogande, samt lämna av dessa 
organ begärda uppgifter.  
 
5. föra räkenskaper och upprätta 
verksamhetsberättelse med resultat- och 
balansräkning, föra protokoll vid årsmöten, 
andra föreningsmöten och styrelsens 
sammanträden samt föra medlemsförteckning, 
 
6. hålla årsmöte och härvid, efter verkställd 
revision, besluta om ansvarsfrihet för styrelsens 
förvaltning, samt 
 
7. till RF insända de uppgifter som begärs av RS 
beträffande föreningens verksamhet samt på 
begäran av RIN, dopingskommissionen avge 
yttranden till nämnden. 

 

40 § Förenings åligganden 
 
Förening ska: 

 
1. följa RF:s och SFIF:s stadgar, 
tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och 
beslut fattade av överordnat idrottsorgan, 
 
2. aktivt verka för en dopingfri friidrott och för 
idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 
enligt 1 Kap RF:s stadgar. 
 
3. årligen betala medlemsavgift och avge 
rapporter som begärs av SFIF eller SDF. 
 
4. på begäran av RS, SFIF eller vederbörande 
SDF- eller DF-styrelse ställa föreningens 
handlingar till förfogande, samt lämna av dessa 
organ begärda uppgifter.  
 
5. föra räkenskaper och upprätta 
verksamhetsberättelse med resultat- och 
balansräkning, föra protokoll vid årsmöten, 
andra föreningsmöten och styrelsens 
sammanträden samt föra medlemsförteckning, 
 
6. hålla årsmöte och härvid, efter verkställd 
revision, besluta om ansvarsfrihet för styrelsens 
förvaltning, samt 
 
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.  

 

 
Bakgrund 
 
Stadgeöversynen är föranledd av de ändringar i RF:s stadgar som beslutades på RF-stämman 2015. 
Översynen resulterade i förslag till ändringar i 27 § beträffande förbundsstyrelsens åliggande. Förslag 
till ny lydelse harmonierar med vad som följer av RF:s stadgar avseende SF:s åligganden. 
Motsvarigheten till de åligganden som följer av nuvarande lydelse p 13 och 14 utgår i RF:s aktuella 
stadgar. I p 12 föreslås en hänvisning till innehållet i en viss § i RF:s stadgar istället för ett visst i ord 
beskrivet åliggande.  



 
Systematiken att hänvisa till en viss bestämmelse återfinns i andra delar av stadgarna och underlättar 
synkroniseringen mellan SFIF:s stadgar och RF:s stadgar givet att RF inte ändrar numreringen av sina 
stadgar.  
 
I övrigt förekommer ett antal ändringsförslag av redaktionell art huvudsakligen föranledda av en 
strävan att hålla enhetlig vokabulär i synnerhet med avseende på förkortningar.   

 


