STADGAR FÖR SVENSKA BANDYFÖRBUNDET (Årsmötesbeslut 2016-06-18)
(Kap. 1-9)
Kap. 1
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1 § ÄNDAMÅL
Svenska Bandyförbundet (förbundet) är en politisk och religiöst oberoende allmännyttig ideell
organisation, som tar avstånd från rasism och varje annan form av diskriminering, har till
uppgift att främja och administrera bandysporten i Sverige samt att företräda den utanför
landet.
Utöver vad som föreskrivs i dessa stadgar gäller, i tillämpliga delar, Internationella
Bandyförbundets (FIB) stadgar och tävlingsregler, Sveriges Riksidrottsförbunds (RF:s)
stadgar och av dessa organisationer fattade beslut.
2 § MEDLEMSKAP
Förbundet består av de självständiga ideella föreningar, som i vederbörlig ordning upptagits
som medlemmar i förbundet.
Förbundet och dess olika organ, SDF, medlemsföreningar, förtroendevalda, ledare,
funktionärer och utövare är skyldiga att i alla delar följa förevarande stadgar samt
tävlingsregler och fattade beslut liksom, i tillämpliga delar, RF:s stadgar, FIB:s stadgar och
tävlingsregler samt av dessa organisationer fattade beslut.
3 § ANSÖKAN
Om medlemskap
Ansökan om medlemskap i förbundet skall göras enligt fastställt formulär. Den skall vara
åtföljd av dels föreningens stadgar, som inte får innebära principiella avsteg från RF:s
normalstadgar, och dels av förbundsmötet fastställda regler. Är det fråga om förening som
inte redan är medlem i annat SF får ansökan inte bifallas förrän Riks-idrottsstyrelsen (RS)
godkänt föreningens stadgar.
Om utträde
Förening, som önskar utträda ur förbundet, skall göra en skriftlig anmälan härom.
Om uteslutning
Förening kan uteslutas av förbundsstyrelsen, om den - trots påminnelser - underlåter att rätta
sig efter RF:s och förbundets stadgar.
Förening, som tidigare varit ansluten till förbundet och förverkat sitt medlemskap, skall för att
vinna återinträde ha erlagt förfallna avgifter.
4 § IDROTTS AB
Idrottslig verksamhet får bedrivas av aktiebolag. Rättigheten att delta i SBF:s
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 bolagsstämman i bolaget (Idrotts AB) samt
under de förutsättningar som föreskrivs nedan.
Upplåtelseavtal
Följande villkor skall ingå i upplåtelseavtal mellan förening och Idrotts AB:
1. Idrotts AB skall förbinda sig att följa vid varje tid gällande RF:s stadgar, SBF:s stadgar och
tävlingsregler samt Internationella Bandyförbundet, vilka regelverk, som det ankommer på
Idrotts AB 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 Idrotts AB skall vara medlem i förening som upplåtet den idrottsliga
verksamheten till bolaget.
3. Upplåtande förening skall även fortsättningsvis bedriva sådan idrottslig verksamhet som
ligger till grund för medlemskapet i SBF.
4. Idrotts AB får inte vidareupplåta rättigheten att delta i SBF:s tävlingsverksamhet.
5. Idrotts AB:s rätt att delta i SBF:s tävlingsverksamhet skall upphöra att gälla om upplåtande
förenings medlemskap i SBF upphör.
6. Rättigheten att delta i SBF:s tävlingsverksamhet skall återgå till föreningen om Idrotts AB
försätts i konkurs eller träder i likvidation.
7. SBF skall förbehållas rätten att godkänna det namn under vilket Idrotts AB deltar i SBF:s
tävlingsverksamhet.
8. Idrotts AB skall på begäran av RIN lämna yttranden och upplysningar samt handlingar i
ärenden avseende bolagets deltagande i SBF:s tävlingsverksamhet.
9. Upplåtelseavtal och ändringar i detta skall godkännas av SBF för att äga giltighet.
Ägande
Idrotts AB får inte direkt eller indirekt ägas av någon som har ett avgörande inflytande över
även annan Idrotts AB med rätt att delta på samma nivå i SBF:s seriesystem.
Efterlevnad
Förbundsstyrelsen skall fortlöpande kontrollera efterlevnaden av upplåtelseavtalet samt vad
som i övrigt föreskrivs i denna paragraf. Vid avvikelse är förening och Idrotts AB skyldiga att
på anmaning av förbundsstyrelsen vidta rättelse för bestämmelsernas efterlevnad.
Rättigheter och skyldigheter
Idrotts AB har, som associerad medlem i Förbundet, alla rättigheter och skyldigheter som en
medlemsförening undantaget rösträtt.
4 b § LOTTERIER
Förbundet, SDF och medlemsförening har endast rätt att anordna lotterier och samarbeta
med lotteriföretag i enlighet med Lotteriförordningen. Varje form av samarbete med utländskt
lotteriföretag ska underställas Förbundet för prövning huruvida samarbetet överensstämmer
med gällande lagstiftning.

5 § AVGIFTER
Följande avgifter erläggs till förbundet:
a) årsavgifter enligt beslut av förbundsmötet.
Ansluten förening, som inte senast den 31 oktober inbetalat årsavgiften skall erlägga
dubbel avgift.
b) de övriga avgifter som kan ha beslutats av förbundsmötet.
6 § BESLUTANDE ORGAN
Förbundets beslutande organ är förbundsmöte, extra förbundsmöte och förbundsstyrelsen.
Förbundets firma tecknas av förbundsstyrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två
styrelseledamöter gemensamt eller av, för visst ändamål, särskilt utsedd person.
7 § ARBETS- OCH VERKSAMHETSÅR
Arbetsåret omfattar tiden från förbundsmötet till och med förbundsmötet påföljande år.
Verksamhetsåret omfattar tiden 1 maj - 30 april.
8 § TJÄNSTEMANS VALBARHET
Tjänsteman inom förbundet eller någon av dess organisationer får inte väljas till ledamot i
styrelse, hos vilken tjänstemannen är anställd eller till vars förfogande tjänstemannen har
ställts. Tjänsteman inom RF:s organisationer får inte vara revisor eller revisorssuppleant i
förbund.
Den hos förbundet anställda personalen får utse en ledamot jämte personlig suppleant att
ingå i förbundsstyrelsen.
9 § FRIKORT
Ledamöter i vissa styrelser m.fl. äger fritt tillträde till av förbundets organisationer anordnade
tävlingar och träningar i bandy i enlighet med vad förbundsstyrelsen bestämmer.
Då av utrymmesskäl så krävs kan utfärdade legitimationskort ersättas med biljetter enligt
särskilda villkor.
10 § BESLUT, OMRÖSTNING
Med undantag, för beslut om stadgeändring, förbundets upplösning samt val av
hedersordförande och ständig ledamot avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel
majoritet. Omröstning sker öppet; dock skall val med slutna sedlar ske, om röstberättigat så
begär.
Vid omröstning, som ej avser val, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av
ordföranden - om röstberättigad. Är så inte fallet avgör lotten.
Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Enkel majoritet är antingen absolut eller relativ.
För beslut i sakfrågor erfordras absolut majoritet, varmed förstås mer än hälften av antalet
angivna röster. Om vid val flera kandidater, än det antal som skall väljas, är nämnda, avgörs
valet genom relativ majoritet, vilket innebär att den/de, som erhållit högsta antalet röster, är
vald/valda, oberoende av hur nämnda röster förhåller sig till antalet angivna röster.

Vid val med slutna sedlar får valsedeln inte uppta flera namn än det antalet som skall väljas.
I beslut rörande bestraffning har ordföranden inte vid lika röstetal utslagsröst utan de som
röstar för det lindrigaste straffet.
För bifall till stadgeändring erfordras 2/3 av de angivna rösterna. För val av hedersordförande
och ständig ledamot krävs dels att förslag härom har framlagts av en enhällig
förbundsstyrelse dels ock 2/3 av de angivna rösterna.
För förbundets upplösning fordras beslut härom med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid
två på varandra följande förbundsmöten, hållna med minst ett års mellanrum.
11 § STADGETOLKNING
Förbundets verksamhet skall bedrivas enligt dessa stadgar. I händelse av tvekan om
stadgarnas riktiga tolkning eller om fall skulle förekomma, vilka ej varit förutsedda i
stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande förbundsmöte. I trängande fall avgörs frågan
av förbundsstyrelsen efter inhämtande av yttrande från Stadge- och juridiska kommittén.

Kap. 2
12 § FÖRBUNDSMÖTE
Förbundsmötet hålls årligen under första halvan av juni. Mötet äger rum på tid och plats som
förbundsstyrelsen bestämmer.
Mötet består av ombud dels från bandydistrikten och dels från de föreningar som under
senast förflutna säsong deltagit i eller påföljande säsong kommer att delta i högsta serien för
herrar eller högsta serien för damer.
13 § KALLELSE
Kallelse till förbundsmöte utsänds 60 dagar före mötet. Kungörelse sker genom nyhet på
www.svenskbandy.se samt genom e-brev till röstberättigade organisationer.
Sista dag för inkomna motioner är 45 dagar innan mötet.
Dagordning, styrelsens förslag samt inkomna motioner, utsänds senast 30 dagar före mötet.
Sista dag för berättigade att inkomma med representanter till valberedningen är 15 dagar
före mötet.
14 § RÖSTRÄTT
Vid förbundsmötet har SDF fem röster per distrikt jämte 100 tilläggsröster proportionellt mot
antalet licensierade spelare inom distrikten i förhållande till totala antalet licensierade
spelare, vilket fastställs per den 31 mars varje år.
Förening som har fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter mot förbundet och som senast
förflutna säsong har deltagit i eller som påföljande säsong kommer att delta i högsta serien
för herrar eller högsta serien för damer har tre röster.
Förening som har fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter mot förbundet och som senast
förflutna säsong har deltagit i eller som påföljande säsong kommer att delta i den näst högsta
serien för herrar eller näst högsta serien för damer har två röster.

15 § OMBUD
Distrikt får ha högst fem ombud varvid skall anges vilket ombud som avger distriktets röster.
Röstberättigad förening äger rätt att delta med ett ombud.
Ombud skall vara medlem i förening respektive medlem i förening inom det distrikt denne
företräder samt förete fullmakt från distrikts- resp. föreningsstyrelse.
Ombud får företräda antingen distrikt eller förening.
Ombud får inte tillhöra förbundsstyrelsen.
16 § BESLUTSMÄSSIGHET
Förbundsmöte är beslutsmässigt med det antal ombud, som efter vederbörlig kallelse deltar i
mötets beslut.
Yttrande- och förslagsrätt
Yttrande- och förslagsrätt vid förbundsmötet tillkommer - förutom ombuden - ledamöter av
förbundsstyrelsen samt ordförande i både ständig och tillfällig kommitté eller annan av
kommittén därtill utsedd ledamot vid behandling av ärende som berör kommitténs
verksamhet så ock revisor.
17 § OMRÖSTNING
Begärs omröstning, skall den verkställas efter upprop och ske öppet. Om så begärs skall
dock val ske med slutna sedlar.
18 § DAGORDNING VID FÖRBUNDSMÖTE
1. Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd på grundval
av den av förbundsstyrelsen upprättade röstlängden.
2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
3. Val av ordförande för mötet.
4. Val av sekreterare för mötet.
5. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet samt erforderligt antal
rösträknare.
6. Föredragning av förbundsstyrelsens och revisorernas berättelser.
7. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.
8. Behandling av förslag från förbundsstyrelsen.
9. Behandling av motioner, som senast 45 dagar före mötet inkommit till
förbundsstyrelsen från röstberättigad organisation.
10. Val av förbundsordförande för nästkommande arbetsår.
11. Val av fyra övriga styrelseledamöter för två arbetsår.
12. Val av revisor jämte två revisorsuppleanter för en tid av ett år, varvid iakttas att en av
revisorerna och dennes suppleant skall vara av revisorsnämnden auktoriserad eller
godkänd revisor med revisorsexamen.
13. Val av ombud jämte suppleanter till riksidrottsmöte.
14. Val av disciplinnämnd, val av ordförande för ett år samt val av två ledamöter för två
år.
15. Val av fem ledamöter i valberedningen varav en skall väljas, av förbundsmötet, till
ordförande till och med nästkommande förbundsmöte samt personliga suppleanter
för dessa.

16. Fastställande av arbetsplan och budget för innevarande verksamhetsår.
19 § VALBEREDNING
Valberedningen består av 5 ordinarie ledamöter samt personliga suppleanter för dessa.
En ledamot utses av förbundsstyrelsen, liksom dennes personliga suppleant.
En ledamot utses av sammanslutningen för föreningar i högsta serien för herrar och
föreningar som senaste säsongen deltagit i högsta serien för herrar, liksom dennes
personliga suppleant.
Tre ledamöter utses av distrikten liksom deras personliga suppleanter, så att valberedningen
får en geografisk spridning av ledamöterna.
Förbundsstyrelsen föreslår ordförande bland de fem ledamöterna, Valberedningen utser
bland övriga ordinarie ledamöter vice ordförande samt tillsätter sekreterare.
20 § EXTRA FÖRBUNDSMÖTE
Extra förbundsmöte utlyses av förbundsstyrelsen då den finner så erforderligt eller då minst
50 % av röstberättigade SDF och röstberättigade klubbar så begär. Mötet får ej hållas, när
riksidrottsmötet pågår.
Kallelse till extra förbundsmöte skall ombesörjas av förbundet senast 14 dagar före mötet
genom brev till vederbörande organisationer. Dagordning skall bifogas kallelse.
Vid extra förbundsmöte får endast i kallelsen angivna ärenden upptas till behandling.
För mötet gäller vad som stadgas i § 13-16 med undantag för vilka föreningar som är
röstberättigade under pågående säsong. Röstberättigade under pågående säsong är
förening som deltar i högsta serien för herrar eller högsta serien för damer samt för det fall
kvalifikation för påföljande säsong ej skett, förening som förflutna säsong deltagit i högsta
serien för herrar eller högsta serien för damer.

Kap. 3
21 § STYRELSELEDAMÖTER
Förbundets styrelse, som skall bestå av kvinnor och män, utgörs av förbundsordförande och
åtta övriga ledamöter samt en av en personalen utsedd representant.
Styrelsen utser sig vice ordförande, sekreterare och ekonomiansvarig.
Styrelsen, ävensom verkställande utskottet (VU), äger att till sammanträde, vid vilket för
någon förbundets kommitté viktig fråga behandlas, inkalla representant för denna kommitté.
Adjungerad ledamot
Styrelsen äger med sig adjungera ledamot.
Hedersordförande och ständig styrelseledamot
Förutvarande ordförande eller ledamot av förbundets styrelse, som på ett synnerligen
förtjänstfullt sätt gagnat bandysporten, kan på styrelsens enhälliga förslag av årsmötet med
minst 2/3 majoritet utses till hedersordförande eller ständig styrelseledamot.

Hedersordförande och ständig styrelseledamot äger närvara vid förbundsstyrelsens
sammanträden och har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.
22 § KOMMITTÉER OCH DISCIPLINNÄMND
Förbundsstyrelsen fastställer vilka kommittéer som ska finnas under verksamhetsåret.
Förbundsstyrelsen utser på sitt första sammanträde ordförande och ledamöter i
kommittéerna. Dessa är förbundsstyrelsens viktigaste organ tillsammans med kansliet för att
utveckla, planera, samordna och följa upp verksamheten på ett effektivt sätt i Förbundet.
Antalet ledamöter i kommittéerna kan variera från lägst tre ledamöter till högst tio ledamöter.
I vissa kommittéer ingår en representant från Föreningen Svensk Elitbandy enligt avtal.
Förbundsstyrelsen har också möjligheten att adjungera en styrelseledamot i kommittéerna.
Styrelsen fastställer på sitt första sammanträde riktlinjer för respektive kommittés verksamhet
och vilka mål som ska uppnås under verksamhetsåret.
Protokoll och anteckningar från kommittéernas sammanträden ska alltid skrivas och delges
berörda föreningar och distrikt på lämpligt sätt.
Disciplinnämnd
Disciplinnämnden utgörs av ordförande och fyra övriga ledamöter. Dessa ska vara väl
förtrogna med bandyns regelverk och minst en av ledamöterna ska vara juridiskt skolad.
Disciplinnämnden utövar bestraffningsrätt i bestraffningsärenden enligt 14 Kap. i RF:s
stadgar och i ärenden rörande tävlingsbestämmelser enligt förbundets bestämmelser och
övriga tävlingsregler.
Detta innebär att Disciplinnämnden är första instans i:
- Bestraffningsärenden avseende spelare, ledare, funktionärer och lag i samtliga förbundsoch distriktsserier och annan av Förbundet administrerad tävling, internationell tävling, kurser
och läger
- Ärenden om tävlingsbestraffningar enligt Förbundets gällande tävlingsregler som Förbundet
och distrikten administrerar.
Disciplinnämnden är beslutsför när minst tre ledamöter deltar i beslutet.
Disciplinnämndens beslut får inom två veckor från den dag beslutet har meddelats
överklagas till Riksidrottsnämnden både när det gäller bestraffningsärenden och
tävlingsbestraffningar.

Kap. 4
BANDYFÖRBUNDETS DISTRIKT (SDF)
§ 23 SAMMANSÄTTNING
SDF omfattar de föreningar som är medlemmar i SBF och har sin hemvist inom
specialdistriktsförbundets (SDF) geografiska område.
SDF:ens namn:
Bandyförbundet distrikt Nord
Bandyförbundet distrikt Mellansverige
Bandyförbundet distrikt Stockholm
Bandyförbundet distrikt Småland
Bandyförbundet distrikt Västergötland
Bandyförbundet distrikt Sydväst
SDF:s geografiska områden fastställs av Förbundets styrelse. En förteckning upprättas som
anger föreningens hemvist i kommun och distriktstillhörighet.
§ 24 STADGAR
SDF:s stadgar ska följa de av SBF fastslagna normalstadgarna för SDF.
SBF ska godkänna de av SDF-mötet antagna stadgarna med rätt för SBF att föreskriva
ändringar om de strider mot normalstadgarna eller på annat sätt anses olämpliga.
SDF ska bedriva sin verksamhet baserat på de riktlinjer som SBF:s styrelse fastställer.
§ 25 REVISORER OCH REVISION
SDF-styrelsens verksamhet, förvaltning och räkenskaper granskas av revisorer som väljs på
SDF:s ordinarie möte.
SDF: styrelsens räkenskaper och övriga handlingar överlämnas till revisorerna senast en
månad före SDF-mötet. Efter revisonen ska dessa och revisorernas berättelse vara SDF:
styrelsen tillhanda senast 14 dagar före SDF-mötet.

Kap. 5
26 § FÖRENINGAR (SKYLDIGHETER)
Ansluten förening är skyldig iaktta RF:s stadgar samt förbundets stadgar,
tävlingsbestämmelser och övriga bestämmelser. Vad avser förenings åligganden i övrigt
stadgas i § 35 i RF:s stadgar.
27 § ENSKILDA MEDLEMMAR
Enskild person kan som bestraffning åläggas böter, dock högst 500 000:-.

Kap. 6
REVISORER
28 § ANTAL
Förbundsstyrelsens räkenskaper och förvaltning skall granskas av två revisorer.

Av de av årsmötet utsedda revisorerna bör minst en vara revisionsnämnden auktoriserad
eller godkänd revisor med revisorsexamen. Detta gäller också en av suppleanterna.
SDF-styrelsernas räkenskaper och förvaltning skall granskas av minst en revisor, som bör
vara av revisionsnämnden auktoriserad eller godkänd revisor med revisorsexamen.
29 § ÅLIGGANDEN
Förbundsstyrelsens och SDF-styrelsens räkenskaper och handlingar skall överlämnas till
vederbörande revisorer senast en månad före förbundsmötet respektive distriktsmötet.
Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge en av dem undertecknad revisionsberättelse
som skall vara vederbörande styrelse tillhanda senast 14 dagar före förbundsmötet och 7
dagar före distriktsmötet. Inom samma tid skall revisorerna till vederbörande styrelse
återlämna de till dem överlämnade redovisningshandlingarna. Därvid skall revisorerna ha på
balansräkningen samt vinst- och förlusträkningen tecknat påskrift med yttrande, huruvida
dessa handlingar överensstämmer med vederbörande styrelses av dem granskade böcker
eller inte.

Kap. 7
INTERNATIONELLA BESTÄMMELSER
30 § MEDLEMSKAP I FIB
I egenskap av medlem i Internationella Bandyförbundet (FIB) är Förbundet skyldigt att, i
tillämpliga delar, följa FIB:s stadgar och tävlingsregler liksom av FIB fattade beslut.

Kap. 8
31 § SKILJENÄMND
Talan i tvist, där parterna direkt eller indirekt är medlemmar i FIB, SBF, SDF eller förening
inom nämnda organisationer, får inte väckas vid allmän domstol utan skall avgöras av SBF:s
skiljenämnd. SBF:s styrelse fastställer reglemente rörande skiljenämnden.

Kap. 9
32 § STADGEFRÅGOR
Utöver vad som föreskrivs i dessa stadgar gäller i tillämpliga delar FIB:s stadgar och
tävlingsregler, RF:s stadgar samt av dessa organisationer fattade beslut.
33 § STADGEÄNDRING
Förslag till ändring av dessa stadgar eller till förbundets upplösning får skriftligen framläggas
av röstberättigad förening, SDF-styrelse eller av förbundsstyrelsen senast två månader före
förbundsmöte, vid vilket förbundsstyrelsens utlåtande skall föreligga.

