Stadgar för Svenska Bandyförbundet
Fastställda av Förbundsmötet 16 juni 2018
1 Kap Allmänna bestämmelser
1 § Ändamål och uppgifter
Svenska bandyförbundet (Förbundet) har till ändamål att främja och administrera bandysporten i Sverige
på sådant sätt att den står i överensstämmelse med idrottsrörelsens verksamhetsidé enligt 1 kap. Sveriges
Riksidrottsförbunds (RF) stadgar (se bilaga) samt att företräda denna idrott i utlandet.
Förbundet är en politiskt och religiöst oberoende allmännyttig ideell organisation som aktivt ska arbeta
mot doping, matchfixning, osund ekonomi och annat fusk samt mot rasism och varje annan form av
diskriminering och våld såväl på som utanför idrottsarenan.
2 § Sammansättning
Förbundet består av de föreningar som enligt 2 kap. 1 § erhållit medlemskap i Förbundet.
Förbundet har för sin regionala verksamhet specialidrottsdistriktsförbund (SDF).
3 § Tillhörighet
Förbundet är medlem i RF samt i Internationella Bandyförbundet (FIB).
Förbundet och dess olika organ samt förtroendevalda, ledare och funktionärer ska i tillämpliga delar följa
nämnda organisationers stadgar och bestämmelser samt fattade beslut, som utgör en integrerad del av
förbundets regelverk.
4 § Beslutande organ
Förbundets beslutande organ är förbundsmötet, extra förbundsmöte och styrelsen samt av årsmötet valda
nämnder.
5 § Sammansättning av styrelse m.m.
Förbundet ska aktivt verka för att styrelser, valberedningar, kommittéer, och andra organ får en
sammansättning som präglas av jämställdhet i enlighet med idrottsrörelsens jämställdhetsmål och
mångfald.
Styrelser och valberedningar i Förbundet ska bestå av kvinnor och män. Ettdera könet ska vara
representerat med minst 40 % av övriga ledamöter i styrelsen och med hälften av övriga ledamöter i
valberedningar.
6 § Firmateckning
Förbundets firma tecknas av styrelsen.
Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två styrelseledamöter gemensamt eller till en eller
flera särskilt utsedda personer.
Den som genom delegation fått fullmakt att företräda förbundet ska återrapportera till styrelsen.
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7 § Verksamhetsår och arbetsår
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 maj t.o.m. 30 april nästa år.
Arbetsåret omfattar tiden från förbundsmötet till och med förbundsmötet nästa år.
8 § Stadgeändring
För ändring av stadgarna krävs beslut av förbundsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
9 § Stadgetolkning
Förbundets verksamhet ska bedrivas enligt dessa stadgar. I händelse av tvekan om stadgarnas riktiga
tolkning eller om fall skulle förekomma, vilka inte 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.
10 § Upplösning av förbundet
För upplösning av förbundet krävs beslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra
följande förbundsmöten, hållna med minst sex månaders mellanrum.
I beslut om upplösning av förbundet ska anges dels att förbundets tillgångar ska användas till ett bestämt
idrottsfrämjande ändamål dels var det upplösta förbundets handlingar m.m. ska arkiveras t.ex. i
folkrörelsearkiv eller motsvarande.
Beslutet, tillsammans med kopior av styrelsens och förbundsmötets protokoll i ärendet, samt
revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska snarast skickas till RF.
11 § 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.
12 § Idrotts AB
Idrottslig verksamhet får bedrivas av aktiebolag. Rättigheten att delta i Förbundets tävlingsverksamhet får
upplåtas till aktiebolag som till huvudsaklig del har till ändamål att bedriva idrottslig verksamhet och
därtill naturligt anknytande verksamhet, endast om upplåtande förening har röstmajoritet i bolaget samt
under de förutsättningar som anges nedan.
Upplåtelseavtal
Följande villkor ska ingå i upplåtelseavtal mellan förening och Idrotts AB:
1.

Idrotts AB ska förbinda sig att vid varje tillfälle följa RF:s Stadgar, SBF:s stadgar och
tävlingsregler samt Internationella Bandyförbundets regelverk. Det ankommer vidare på Idrotts
AB att dessa regelverk och stadgar utgör en integrerad del av upplåtelseavtalet. Idrotts AB ska
vidare förbinda sig att följa andra av angivna organisationer fattade beslut.

2.

Spelare i Idrotts AB ska var medlem i förening som upplåter den idrottsliga verksamheten till
bolaget.

3.

Upplåtande förening ska även fortsättningsvis bedriva sådan idrottslig verksamhet som ligger till
grund för medlemskapet i SBF.

4.

Idrotts AB får inte vidare upplåta rättigheten att delta i SBF:s tävlingsverksamhet.

5.

Idrotts AB:s rätt att delta i SBF:s tävlingsverksamhet ska upphöra att gälla om upplåtande
förenings medlemskap i SBF upphör.

6.

Rättigheten att delta i SBF:s tävlingsverksamhet ska återgå till föreningen om Idrotts AB försätts
i konkurs eller träder i likvidation.

7.

SBF: s Tävlingskommitté ska förbehållas rätten att godkänna det namn under vilket Idrotts AB
deltar i SBF:s tävlingsverksamhet.

8.

Idrotts AB ska på begäran av RIN lämna yttranden samt upplysningar och handlingar i ärenden
avseende bolagets deltagande i SBF:s tävlingsverksamhet.

9.

Upplåtelseavtal och ändringar i detta ska godkännas av SBF för att äga giltighet.
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Ägande
Idrotts AB får inte direkt eller indirekt ägas av någon som har ett avgörande inflytande över även annat
Idrotts AB med rätt att delta på samma nivå i SBF:s seriesystem.

Efterlevnad
Förbundsstyrelsen ska 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 skyldigheter och rättigheter som en
medlemsförening, dock undantagen rösträtt.

2 Kap

Förbundets medlemmar - föreningarna

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 även innebär uppgift om
föreningens organisationsnummer, och är åtföljd av föreningens stadgar, som 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 skriftligen 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 idrottslig verksamhet enligt 1 kap. 1 §.
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 förbundsmötet i vederbörlig ordning kan ha bestämt.
Om förenings ansökan avslås, får föreningen överklaga beslutet hos RIN enligt 15 kap. RF:s stadgar.
Medlemskap i Förbundet innebär att föreningen samtidigt blir medlem i det SDF och DF inom vars
gränser föreningen har sin hemort.
2 § Avgifter
Följande avgifter ska erläggas av föreningen till Förbundet:
a.

Årsavgiften som beslutas av förbundsmötet. Årsavgiften ska inbetalas senast den 31 oktober.

b.

Övriga avgifter som kan ha beslutats av förbundsmötet

3 § Medlemskapets upphörande
Förening, som önskar utträda ur Förbundet, ska skriftligen anmäla detta. Har föreningen inte betalat
föreskrivna avgifter, bestämmer styrelsen om de ska betalas eller inte.
Om förening inte betalat medlemsavgift under två på varandra följande år, får styrelsen besluta om
medlemskapets upphörande. Medlemskapet upphör genom styrelsens beslut att föreningen avförs från
Förbundets medlemsförteckning. Föreningen ska underrättas om att medlemskapet har upphört.
Utan att anmälan om utträde föreligger får styrelsen utesluta förening om den trots påminnelser underlåter
att följa vad som föreskrivs i RF:s eller dessa stadgar.
Förening får också uteslutas, om den inte uppfyller villkoren enligt 2 kap. 1 § eller om den har underlåtit
att rätta sig efter beslut som i vederbörlig ordning har fattats av Förbundet, SDF, RF eller DF eller annars
påtagligt har motarbetat Förbundets intressen.
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Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän föreningen har fått tillfälle att yttra sig inom viss av
Förbundet angiven tid. I beslutet om uteslutning ska skälen som ligger till grund för uteslutningen
redovisas samt även anges hur beslutet kan överklagas.
Förbundets beslut om uteslutning får överklagas hos RIN enligt 15 kap. RF:s stadgar.
Medlemskapets upphörande i Förbundet innebär samtidigt att föreningens medlemskap i SDF och DF
upphör.
4 § Uppgifter
Förening ska
1. följa RF:s stadgar samt Förbundets stadgar, tävlingsregler, övriga bestämmelser och beslut fattade av
överordnat idrottsorgan,
2. aktivt arbeta mot doping, matchfixning, osund ekonomi samt mot mobbing, trakasserier och våld såväl
på som utanför idrottsarenan,
3. årligen betala medlemsavgift och avge rapport om styrelsens sammansättning samt lämna
årsredovisning och verksamhetsberättelse till SDF.
4. föra medlemsförteckning,
5. föra räkenskaper och upprätta verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, föra protokoll
vid årsmöten, andra föreningsmöten och styrelsens sammanträden,
6. hålla årsmöte och besluta om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning,
7. på begäran av Förbundet, RF, eller vederbörande SDF eller DF ställa föreningens handlingar till
förfogande, och lämna av dessa organ begärda uppgifter, samt
8. på begäran av RIN, DoN eller DopK lämna uppgifter samt avge yttranden.
5 § Medlemskap i förening
Endast fysisk person kan upptas som medlem i förening efter ansökan.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det på sakliga grunder kan antas att vederbörande kommer
att motarbeta föreningens ändamål eller på annat sätt skada föreningens intressen.
Medlem har rätt att efter anmälan utträda ur föreningen.
Om medlem inte betalat medlemsavgift under två på varandra följande år, får föreningen besluta om
medlemskapets upphörande. Medlemskapet upphör genom att medlemmen avförs från
medlemsförteckningen. Personen ska underrättas om att medlemskapet har upphört.
Medlem får uteslutas om medlemmen har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter,
motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot föreningens stadgar eller på annat sätt 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 i stället meddela medlemmen varning.
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss av föreningsstyrelsen
angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att
medlemskapet ifrågasätts.
I beslutet ska skälen redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet
ska inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till medlemmen.
Beslut att vägra medlemskap, medlemskapets upphörande eller varning får överklagas enligt 15 kap. RF:s
stadgar.
6 § Medlems deltagande i den idrottsliga verksamheten
Föreningsmedlem 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 rätt att
uppställa särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag.
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Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin förening.
Förening bestämmer förutsättningarna för medlems deltagande i tävling eller uppvisning. För deltagande i
tävling eller uppvisning utanför Sverige krävs Förbundets godkännande.
Är arrangör av tävling eller uppvisning inte ansluten till förbundet, får föreningsmedlem delta endast om
Förbundet godkänt deltagandet i tävlingen eller uppvisningen.

3 Kap

Förbundsmöte

1 § Tidpunkt och kallelse
Förbundsmöte, som är Förbundets högsta beslutande organ, ska hållas under juni månad på tid och plats
som styrelsen bestämmer.
Styrelsen ska, senast 60 dagar före mötet, med angivande av tid och plats kalla till förbundsmöte på
Förbundets hemsida och genom skriftligt meddelande till röstberättigade.
Härefter ska styrelsen, senast 30 dagar före mötet, på förbundets hemsida offentliggöra förslag till
föredragningslista för mötet, styrelsens förlag, inkomna motioner och styrelsens yttrande på motionerna.
Styrelsen ska senast 14 dagar före förbundsmötet offentliggöra verksamhetsberättelsen, årsredovisning,
revisorernas berättelse samt budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.
2 § Förslag till ärenden att behandlas av förbundsmötet
Medlemsförening, SDF och styrelsen får lämna förslag att behandlas av förbundsmötet. Förslag från
förening och SDF (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast 45 dagar före förbundsmötet.
Berört SDF ska ges tillfälle att yttra sig över motion från förening.
Styrelsen ska till förbundsmötet avge skriftligt utlåtande över motionerna.
3 § Sammansättning och ombud
Förbundsmöte består av ombud för medlemsföreningarna inom respektive SDF utsedda genom beslut av
SDF-möte samt ombud från de föreningar som under senast förflutna säsong deltagit i eller påföljande
säsong kommer att delta i högsta eller näst högsta serien för herrar eller damer.
Ombud får enbart företräda förening inom ett SDF och får inte vara ledamot av förbundets styrelse.
SDF får ha högst fem ombud varvid ska anges vilket ombud som avger distriktets röster.
Röstberättigad förening får delta med ett ombud.
Ombud för SDF ska vara medlem i förening inom det distrikt denne företräder.
Ombud får antingen företräda förening eller SDF och ska medföra fullmakt från distrikts- eller
föreningsstyrelse och får inte vara ledamot av Förbundets styrelse.
4 § Rösträtt
SDF har fem röster per distrikt jämte 100 tilläggsröster proportionellt mot antalet licensierade spelare
inom distrikten i förhållande till totala antalet licensierade spelare. Röstantalet fastställs per den 31 mars
varje år.
Förening som senast förflutna säsong har deltagit i eller som påföljande säsong kommer att delta i högsta
serien för herrar eller damer har tre röster.
Förening som senast förflutna säsong har deltagit i eller som påföljande säsong kommer att delta i den
näst högsta serien för herrar eller damer har två röster.
För rösträtt krävs att föreningen fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter mot Förbundet.
5 § Yttrande- och förslagsrätt
Yttrande- och förslagsrätt vid förbundsmöte har, förutom ombuden, styrelsens ledamöter och Förbundets
högste tjänsteman samt motionär i fråga om egen motion.
Valberedningens ordförande och övriga ledamöter har rätt att yttra sig i de ärenden valberedningen berett.
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Revisorerna har yttranderätt i ärenden de berett.
Med förbundsmötets samtycke har även annan yttranderätt.
6 § Ärenden vid förbundsmötet
Förbundsmötets förhandlingar öppnas av förbundsordföranden eller vid förhinder för denne av vice
ordföranden.
Vid förbundsmötet ska följande ärenden behandlas och protokollföras:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fastställande av röstlängd på grundval av den av styrelsen upprättade röstlängden.
Val av mötesordförande.
Val av protokollssekreterare.
Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll.
Val av rösträknare.
Fråga om kallelse till mötet har skett i den ordning 3 kap. 1 § föreskriver.
Fastställande av föredragningslista för mötet.

8.
9.
10.

Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning [årsbokslut] samt fastställande av
resultaträkningen och balansräkningräkningen.
Revisorernas berättelser.
Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.

11.
12.

Styrelsens förslag samt inkomna motioner.
Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.

13.
14.
15.
16.
17.

Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år.
Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år.
Val av ordförande i Disciplinnämnden för en tid av ett år.
Val av halva antalet övriga ledamöter i Disciplinnämnden för en tid av två år.
Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år. Revisor ska vara av
revisorsnämnden auktoriserad eller godkänd revisor med revisorsexamen.
Val av ordförande (på ett år) och halva antalet övriga ledamöter (på två år) i valberedningen.
Beslut om val av ombud och suppleanter till RF-stämma och SISU-stämma.
Val av fem ledamöter samt personliga suppleanter i valberedningen. En ledamot ska väljas till
ordförande
Fastställande av styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår.

18.
19.
20.
21.

Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan väsentlig betydelse för förbundet får inte fattas om den inte
finns med i kallelsen till mötet.
7 § Valbarhet
Valbar är varje person som är medlem i en till förbundet ansluten förening och är permanent bosatt i
Sverige.
Ledamot av styrelsen är inte valbar som revisor, revisorssuppleant eller till ledamot i valberedningen.
Arbetstagare hos Förbundet eller dess SDF får inte väljas till ledamot av styrelsen eller valberedningen.
Arbetstagare inom RF:s organisationer får inte vara revisor eller revisorssuppleant.
8 § Extra förbundsmöte
Styrelsen får kalla till extra förbundsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra förbundsmöte när en revisor eller minst en tiondel av Förbundets
röstberättigade medlemsföreningar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla
skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra Förbundsmöte ska den inom 14 dagar kalla till sådant möte att
hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista och övriga
möteshandlingar för det extra förbundsmötet ska tillställas röstberättigade organisationer senast sju dagar
före mötet och hållas tillgängliga på Förbundets hemsida.
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Underlåter styrelsen 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.
9 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Med undantag för de i 1 kap. 8 § och 10 § nämnda fallen, som kräver kvalificerad majoritet, avgörs vid
omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet är 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 ska dock val ske slutet.
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av mötesordföranden,
om ordföranden är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse
av lika röstetal lotten avgöra.
10 § Ikraftträdande
Beslut fattade av Förbundsmöte gäller från mötets avslutande om inte annat beslutats.

4 Kap

Valberedningen

1 § Sammansättning m.m.
Valberedningen består av fem ordinarie ledamöter och personliga suppleanter för dessa.
En ledamot utses av förbundsstyrelsen liksom dennes personlige suppleant.
En ledamot utses av röstberättigade ombud för föreningarna liksom dennes 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 och sekreterare.
Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.
2 § Uppgifter
Valberedningen ska bereda valen inför förbundsmöte och ska i detta arbete fortlöpande följa styrelsens,
nämndernas, kommittéernas och revisorernas arbete.
I valberedningens uppdrag ingår att


senast fyra månader före förbundsmötet fråga dem vilkas mandattid utgår om de önskar
kandidera för kommande mandatperiod,



senast tre månader före förbundsmötet, meddela röstberättigade organisationer vilka som står i
tur att avgå och namnen på dem som har avböjt omval samt begära in förslag på kandidater,



senast tre veckor före förbundsmötet skriftligen meddela röstberättigade organisationer sitt
förslag beträffande varje val som beretts enligt 3 kap. 6 § samt meddela namnen på de kandidater
i övrigt som föreslagits till valberedningen.

De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om.
Valberedningens beslut ska protokollföras och efter förbundsmötet ska protokollet överlämnas till
förbundsstyrelsen.
3 § Förslag och nominering
Föreningar och SDF har rätt att, senast två månader före förbundsmötet, till valberedningen lämna förslag
på personer för att bereda valen enligt 3 kap. 6 §.
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Kandidatnomineringen vid förbundsmötet inleds med att valberedningen meddelar sitt förslag till
nominering beträffande varje val, och att ombud därefter har rätt att nominera. Ombud har rätt att
nominera personer även utöver dem som föreslagits till valberedningen.

5 Kap

Revisorer och revision

1 § Revision
Förbundsstyrelsens räkenskaper och förvaltning ska granskas av två revisorer .Revisor ska vara av
revisorsnämnd auktoriserad eller godkänd revisor med revisorsexamen.
Ansvariga revisorer har rätt att fortlöpande ta del av förbundets räkenskaper, förbundsmötes- och
styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Förbundsstyrelsen ska senast en månad före förbundsmötet överlämna räkenskaper och handlingar till
revisorerna.
Ansvariga revisorer ska senast 14 dagar före förbundsmötet till styrelsen överlämna sin
revisionsberättelse.
.
6 Kap Förbundsstyrelsen
1 § Sammansättning
Förbundsstyrelsen består av ordförande och åtta övriga ledamöter valda av förbundsmötet samt en av
personalen utsedd representant.
Förbundsstyrelsen ska inom sig utse vice ordförande och ekonomiansvarig samt tillsätta sekreterare.

Adjungerad ledamot
Förbundsstyrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte
rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.
Generalsekreteraren är adjungerad ledamot.
Hedersordförande och Hedersledamot
Förutvarande ordförande eller ledamot av Förbundets styrelse, som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt
gagnat bandysporten, får på styrelsens enhälliga förslag av årsmötet med minst 2/3 majoritet utses till
hedersordförande eller hedersledamot.
Hedersordförande och hedersledamot får närvara vid förbundsstyrelsens sammanträden och har yttrandeoch förslagsrätt men inte rösträtt.
.
2 § Förbundsstyrelsens uppgifter
Förbundsstyrelsen är Förbundets beslutande organ när förbundsmöte inte är samlat.
Det åligger förbundsstyrelsen särskilt att
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

bedriva verksamhet i enlighet med den av RF-stämman beslutade verksamhetsidén, visionen och
värdegrunden samt enligt dessa stadgar och förbundsmötets beslut,
verka för bandysportens utveckling och utbredning inom Sverige,
företräda bandysporten inom Sverige och utomlands,
se till att förbundet följer gällande författningar samt RF:s, Förbundets och FIB:s stadgar och regler
samt fattade beslut,
aktivt arbeta mot doping, matchfixning, osund ekonomi och annat fusk samt upprätta planer mot
doping och matchfixning,
följa och stödja verksamheten inom distrikten och föreningarna,
ansvara för och förvalta Förbundets tillgångar,
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8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.

administrera Förbundets tävlingar enligt gällande tävlingsregler, ge tillstånd till nationella och
internationella tävlingar samt besluta om riktlinjer för deltagande i tävling eller uppvisning
utomlands,
förbereda förbundsårsmöte,
upprätta underlag för röstlängd avseende förbundsmöten
besluta om utdelning av Förbundets utmärkelser,
anställa Förbundets högsta tjänsteman,
pröva, samt till RF löpande anmäla förenings medlemskap i förbundet,
fastställa stadgemall för SDF,
pröva ärenden enligt Tävlingskommitténs och Licensnämndens beslut i enlighet med 8 kap. 9 § i
Tävlingsbestämmelserna samt följa Förbundets skyldigheter enligt Idrottens Antidopingreglemente
och Idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation av idrottslig verksamhet,
på begäran av RS, RIN, DoN eller DopK lämna uppgifter samt avge yttranden,
snarast underrätta DopK om det av internationellt specialidrottsförbund (ISF) eller på annat sätt har
underrättats om en misstänkt förseelse mot dopingreglerna samt samarbeta med berörda organ vid
utredning av sådan misstanke, samt
föra protokoll och svara för förbundets räkenskaper.

3 § Kallelse, beslutsförhet och omröstning
Förbundsstyrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till
sammanträde då minst två ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de som
gjort framställningen kalla till sammanträde.
Förbundsstyrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är
närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Ordförande får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam) eller vid
sammanträde genom ljud- eller bildöverföring.
4 § Överlåtelse av beslutanderätten
Förbundsstyrelsen får överlåta beslutanderätt till kommitté, annat organ, anställd eller annan person.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska regelbundet underrätta
förbundsstyrelsen härom.
5 § Kommittéer
Förbundsstyrelsen fastställer vilka kommittéer som ska finnas under verksamhetsåret.
Förbundsstyrelsen utser på sitt första sammanträde ordförande och godkänner ordförandens förslag på
ledamöter i kommittéerna. Kommittéerna 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 10 ledamöter. I vissa
kommittéer ingår en representant från Föreningen Svensk Elitbandy (FSE) enligt avtal. Förbundsstyrelsen
har också möjligheten att adjungera styrelseledamot i kommittéerna, såvida inte styrelsen har tillsatt en
ordinarie ledamot som ordförande eller ledamot i kommittén.
Styrelsen fastställer riktlinjer för respektive kommittés verksamhet och vilka mål som ska uppnås under
verksamhetsåret.
Protokoll och anteckningar från kommittéernas sammanträden ska alltid skrivas och delges
förbundsstyrelsen, distrikt och föreningar på lämpligt sätt.
7 Kap

Nämnder

1 § Disciplinnämnd
Disciplinnämnden består 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 enligt 14 Kap. i RF:s stadgar och i ärenden rörande tävlingsbestämmelser enligt
Förbundets bestämmelser och övriga tävlingsregler.
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Detta innebär att Disciplinnämnden är första instans i:
-Bestraffningsärenden avseende spelare, ledare, funktionärer och lag i samtliga förbunds- och
distriktsserier och annan av Förbundet administrerad 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. I beslut rörande bestraffning har
inte ordförande utslagsröst vid lika röstetal utan de som röstar för det lindrigaste straffet.
Disciplinnämndens beslut får inom två veckor från den dag beslutet har meddelats överklagas till
Riksidrottsnämnden både när det gäller bestraffningsärenden och tävlingsbestraffningar.
2 § 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 ska avgöras av SBF:s skiljenämnd. SBF:s styrelse
fastställer reglemente rörande skiljenämnden.

8 Kap

Specialidrottsdistriktsförbund (SDF)

1 § Distriktsindelning
SDF omfattar de föreningar som är medlemmar i SBF och har sin hemvist inom SDF:s geografiska
område.
SDF: ens namn:
Bandyförbundet distrikt Nord
Bandyförbundet distrikt Mellansverige
Bandyförbundet distrikt Stockholm
Bandyförbundet distrikt Småland
Bandyförbundet distrikt Västergötland
Bandyförbundet distrikt Sydväst

3 § SDF:s stadgar
SDF:s stadgar ska följa den av förbundsmötet fastslagna stadgemallen för SDF.
Förbundsstyrelsen ska godkänna de av SDF-mötet antagna stadgarna med rätt för förbundsstyrelsen att
föreskriva ändringar om de strider mot stadgemodellen eller på annat sätt anses olämpliga.
SDF ska också bedriva sin verksamhet baserat på de riktlinjer som förbundsstyrelsen fastställer.
4 § Revisorer och revision
SDF:s verksamhet, förvaltning och räkenskaper ska revideras av revisorer som väljs på SDF:s ordinarie
möte.
SDF: styrelsens räkenskaper och övriga handlingar ska överlämnas till revisorerna senast en månad före
SDF-mötet. Efter revisionen ska dessa och revisorernas berättelse vara SDF:s styrelse tillhanda senast 14
dagar före SDF-mötet.
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5 § Rapporter till Förbundsstyrelsen
SDF ska årligen överlämna distriktets årsredovisning, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan med
budget till förbundsstyrelsen

9 Kap Tävlingar m.m.
1 § Tävlingsregler
Förbundets tävlingsverksamhet ska genomföras i enlighet med av Förbundsstyrelsen fastställda
tävlingsregler och fattade beslut.
2 § Rätt att delta i tävlingar
Endast idrottsutövare som är medlem i förening ansluten till förbundet har rätt att delta i förbundets
tävlingsverksamhet.
Om arrangör av tävling eller uppvisning inte är ansluten till Förbundet, får medlem delta endast om
Förbundet godkänt deltagandet.
3 § 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.
4 § Tävlingsbestraffning
Förbundets tävlingsregler ska innehålla föreskrifter om tävlingsbestraffningar enligt 12 kap. 4 § RF:s
stadgar.
5 § Tillträde till tävling och uppvisning
Förbundsstyrelsen får utfärda legitimationskort som berättigar innehavaren fritt inträde till tävlingar och
uppvisningar inom förbundet.

Bilaga

1 kap RF:s stadgar
Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund*
Idrottens verksamhetsidé
Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.
Definitioner och konstateranden:
Idrott är
fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.
Idrott består av
träning och lek, tävling och uppvisning.
Idrotten ger
fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.
Vi organiserar vår idrott
i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.
Vi delar in vår idrott
efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi
idrott för tonåringar och unga vuxna13-25 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 25 år.
I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är
normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.
I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott.
I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I breddidrotten är hälsa, trivsel och
välbefinnande normgivande, även om prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre.
Vi är en samlad idrottsrörelse
som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla förbund och föreningar, såväl bredd som elit. Vi värnar om den
svenska idrottsrörelsens tradition där elit- och breddverksamhet sker i nära samverkan, som ger inspiration, utveckling och livskraft.
Inom idrottsrörelsen respekterar alla förbund och föreningar, såväl elit som bredd, varandras roller och verksamhetsvillkor.
Idrotten följer
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och FN:s
internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Idrottens vision
Svensk idrott - världens bästa
Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det
bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i
världsklass.

Idrottens värdegrund
Glädje och gemenskap
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt,
må bra och prestera mera.
Demokrati och delaktighet
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och
bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.
Allas rätt att vara med
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet,
etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven
idrottsverksamhet.
Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa överenskommelser och leva efter god etik
och moral. Detta inkluderar bland annat att aktivt arbeta mot doping, matchfixing, osund ekonomi och annat fusk samt mot
mobbing, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.
* Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund är antagen i reviderad version av 2009 års RF-stämma, och är en del av
idéprogrammet Idrotten vill. Hela Idrotten vill finns tillgänglig på www.rf.se .

1 §*
Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund
Idrott ska bedrivas i enlighet med den av RF-stämman beslutade verksamhetsidén, visionen och värdegrunden.

