Styrelsens förslag 9.2.1
Stadgeändring - av redaktionell karaktär
Förslag:
FS föreslår att Förbundsmötet beslutar
Att bifalla FS förslag till redaktionell ändring enligt nedan:

Nuvarande lydelse

FS förslag

FS motiveringar till föreslagna ändringar
Försättsbladet blir mer informativt med denna förändring som tydliggör när dokumentet är
uppdaterat och i vilka delar.

Styrelsens förslag 9.2.2
Stadgeändring – förändring
Förslag:
FS föreslår att Förbundsmötet beslutar
Att bifalla FS förslag till stadgeändring enligt nedan:

Nuvarande lydelse
IDROTTSRÖRELSENS
VERKSAMHETSIDÉ
Idrott är
Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera
mera, ha roligt och må bra.
Idrott består av
Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.
Vi organiserar vår idrott
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
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 upp till
och med 20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som
är över 20 år.
I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter.
Barnets allsidiga 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
prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad bredd- och
motionsidrott.
I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda
tävlingsresultat vägledande. I den hälsoinriktade bredd- och
motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande
medan prestation och resultat är av underordnad betydelse.
Vår verksamhetsidé
Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar
människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och
kulturellt.
Därför vill vi utforma vår idrott så att:


den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form
och innehåll



alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet,
fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i
föreningsdriven idrottsverksamhet

FS förslag

Nuvarande lydelse
Forts…


den ger upplevelser och skapar kontakt mellan
människor ur olika samhällsgrupperingar



de som deltar får vara med och bestämma om och ta
ansvar för sin verksamhet



den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social
gemenskap.

FS förslag
Forts…

Idrottsrörelsens verksamhetsidé är antagen av 1995 års
Riksidrottsmöte.
Ang “Bra i idrott och bra idrott“ se bilaga

FS motiveringar till föreslagna ändringar
Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund är den, sedan RF-stämman 2009, korrekta
benämningen på detta avsnitt som är en del av Riksidrottsförbundets stadgar och utgör en
del av idéprogrammet Idrotten vill. Av främst praktiska skäl menar vi att detta dokument inte
ska vara en fysisk del av våra stadgar. Dokument uppdateras och revideras återkommande
varför vi skulle få en motsvarande ändring som ständig punkt på våra årsmöten. Senast detta
års Riksidrottsmöte i maj 2015 har det återigen genomgått såväl språkliga bearbetningar
som ändringar. Ändringarna avser stycket om värdegrund och rent spel eftersom man vill
lyfta fram den för idrotten aktuella frågan om ”matchfixing” och förslaget om Idrottens
reglemente om vadhållning och manipulation av idrottslig verksamhet antogs.
Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund är således inte en del av Förbundets
stadgar den utgör närmast en ingress till dessa men som sådant är den överflödigt.

Styrelsens förslag 9.2.3
Stadgeändring – förtydligande
Förslag:
FS föreslår att Förbundsmötet beslutar
Att bifalla FS förslag till stadgeändring i 1 kap. enligt nedan:

Nuvarande lydelse

FS förslag

1 Kap Allmänna bestämmelser

1 Kap Allmänna bestämmelser

1 § Ändamål

1 § Ändamål

Svenska innebandyförbundet, i dessa stadgar benämnt
förbundet, har till uppgift att utveckla, främja och
administrera innebandyidrotten i Sverige på ett sådant sätt
att den står i överenskommelse med idrottsrörelsens
verksamhetsidé enligt 1 kap Sveriges Riksidrottsförbunds
(RF) stadgar samt att företräda denna idrott i utlandet.

Svenska innebandyförbundet, i dessa stadgar benämnt
förbundet, är en politiskt och religiöst oberoende allmännyttig
ideell organisation. Förbundet har till uppgift att utveckla,
främja och administrera innebandyidrotten i Sverige på ett
sådant sätt att den står i överenskommelse med
idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund
enligt 1 kap Sveriges Riksidrottsförbunds (RF) stadgar samt
att företräda denna idrott i utlandet.

-----

----3 § Tillhörighet

3 § Tillhörighet

Förbundet är medlem i Sveriges Riksidrottsförbund (RF)
samt Internationella Innebandyförbundet (IFF).
Förbundet skall inom ramen för sitt medlemskap i nämnda
organisationer i tillämpliga delar följa deras stadgar och
övriga bestämmelser.
Förbundets in- och utträde i internationella organisationer
skall endast kunna beslutas av ett ordinarie eller extra
förbundsmöte.

Förbundet är medlem i Sveriges Riksidrottsförbund (RF)
samt Internationella Innebandyförbundet (IFF).
Förbundet med distriktsförbund, föreningar, förtroendevalda,
ledare och funktionärer är skyldiga att i alla delar följa
förevarande stadgar samt tävlingsregler och övriga
bestämmelser och fattade beslut. Förbundet och dess olika
organ samt förtroendevalda, ledare och funktionärer är
därutöver skyldiga att, i tillämpliga delar följa IFF:s och RF:s
stadgar samt övriga bestämmelser och fattade beslut.
Förbundets in- och utträde i internationella organisationer
skall endast kunna beslutas av ett ordinarie eller extra
förbundsmöte.

§ 10 Skiljeklausul

§ 10 Skiljenämnd

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, SDF
eller förbundet får inte väckas vid allmän domstol. Sådan
tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven
i dessa stadgar eller RF:s stadgar, avgöras av förbundets
skiljenämnd.

Talan i tvist där parterna direkt eller indirekt är medlemmar
av IFF, förbundet, SDF eller förening inom nämnda
organisationer, får inte väckas vid allmän domstol utan skall
avgöras av förbundets skiljenämnd.
Förbundsstyrelsen fastställer reglemente rörande
skiljenämnden.

FS fastställer reglemente för skiljenämnd.
Förening och enskild medlem har genom sitt medlemskap
förbundit sig att inte väcka talan vid allmän domstol i frågor
som rör tillämpningen av stadgarna.

FS motiveringar till föreslagna ändringar
Föreningsfriheten omfattar både organisationsformen som föremålet/ändamålet med
sammanslutningen. Av tidigare formulering framgår endast vårt uppdrag eller om man så vill

ändamålet med vår verksamhet när det också är viktigt att definiera vår organisationsform
samt betona vårt oberoende.
Vårt uppdrag definieras av Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund, som
antogs i en reviderad version på RF-stämman 2009. Denna nya lydelse och omfattning bör
därför upptas istället för 1995 års version av ”Idrotten vill”.
Den nya formuleringen i 3 § betonar skyldigheten att följa våra stadgar och övriga
tävlingsregler och beslut. Det framgår även mer tydligt att denna skyldighet även omfattar
stadgarna och övriga bestämmelser av de organisationer vi är anslutna till. Detta finns inte
tidigare formulerat men fyller ett pedagogiskt värde för den som tar del av detta dokument
Vad avser § 10 föreslår FS att den ändrar rubrik till en som mer tydligt beskriver vad som
regleras i paragrafen. Nuvarande regel förutsätter ett direkt medlemskap därför är det bättre
att omformulera regelverket för att tydliggöra att det även det indirekta medlemskapet avses.
I denna del är förslaget att betrakta som ett förtydligande.

Styrelsens förslag 9.2.4
Stadgeändring – tillägg
Förslag:
FS föreslår att Förbundsmötet beslutar
Att bifalla FS förslag till stadgeändring i 1 kap enligt nedan:

Nuvarande lydelse

FS förslag

1 Kap Allmänna bestämmelser

1 Kap Allmänna bestämmelser

§ 13 Idrottsaktiebolag

§ 13 Idrottsaktiebolag

-----

-----

Saknar motsvarande skrivning

Vid tvist där IdrottsAB är part gäller
skiljenämndsbestämmelsen i 1 kap 10 §.
I förbundets tävlingsbestämmelser finns ytterligare
föreskrifter för Idrotts AB.

FS motiveringar till föreslagna ändringar
Av formuleringen i 1 kap 10 § framgår att såväl upplåtande förening som spelarna i denna
förening vid tvist omfattas av skiljenämndsförfarandet. Ett IdrottsAB är inte medlem av
förbundet det är inte heller en associerad medlem, med det avses att det inte heller har ett
begränsat medlemskap. Av detta följer att det är nödvändigt att göra detta tillägg till
stadgarna för att kunna tillämpa detta förfarande vid eventuella tvister där ett IdrottsAB är en
part.
Vad avser andra styckets formulering är denna del nödvändig för att i våra
tävlingsbestämmelser kunna reglera denna verksamhet utöver de krav som kommer sig av
stadgarna.

Styrelsens förslag 9.2.5
Stadgeändring - tillägg
Förslag:
FS föreslår att Förbundsmötet beslutar
Att bifalla FS förslag till stadgeändring i 2 kap. enligt nedan:

Nuvarande lydelse

FS förslag

2 kap Förbundsmöte

2 kap Förbundsmöte

2 § Förslag till ärenden att behandlas av förbundsmötet

2 § Förslag till ärenden att behandlas av förbundsmötet

Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet skall
vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 31 mars.

Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet skall
vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 31 mars.

Rätt att avge förslag tillkommer SDF och medlemsförening.
Förslag från medlemsförening skall berört SDF beredas
tillfälle att yttra sig över.

Yttrande- och förslagsrätt vid förbundsmöte tillkommer, SDF
och medlemsförening, förbundsstyrelsens ledamöter och
revisorer.

Förslag skall föreläggas förbundsmötet med
förbundsstyrelsens utlåtande.

Yttranderätt tillkommer förbundets hedersordförande,
hedersledamot och generalsekreterare samt RF:s
representant.
Förslag från medlemsförening skall berört SDF beredas
tillfälle att yttra sig över.
Förslag skall föreläggas förbundsmötet med
förbundsstyrelsens utlåtande.

FS motiveringar till föreslagna ändringar
I dag saknas ett fullgott stöd för yttrande- och förslagsrätt. Enbart SDF samt
medlemsföreningar har förslagsrätt till förbundsmötet. I praktiken genomför vi våra
förbundsmöten enligt den föreslagna ordningen men ett formellt stöd saknas i våra stadgar.

Styrelsens förslag 9.2.6
Stadgeändring - av redaktionell karaktär
Förslag:
FS föreslår att Förbundsmötet beslutar
Att bifalla FS förslag till stadgeändringar i kap. 4 och kap. 7 enligt nedan:

Nuvarande lydelse

FS förslag

4 Kap Revisorer

4 Kap Revisorer

1 § Revisorer och revision

1 § Revisorer och revision

SF:s verksamhet, förvaltning och räkenskaper revideras av
ett enligt SF-stämman utsett revisionsbolag. RF har rätt att
efter anmälan till SF utse ytterligare en auktoriserad revisor i
SF.

Förbundets verksamhet, förvaltning och räkenskaper
revideras av ett enligt förbundsmötet utsett revisionsbolag.
RF har rätt att efter anmälan till förbundet utse ytterligare en
auktoriserad revisor i förbundet.

SF:s räkenskaper och handlingar ska, om SF:s stadgar inte
anger annan tid, överlämnas till revisionsbolaget senast en
månad före SF mötet och ska tillsammans med
revisionsberättelsen vara SF styrelsen tillhanda senast 14
dagar före SF mötet. Revisionsbolaget ska samtidigt tillställa
RF en kopia av originalhandlingen av
årsredovisningen/årsbokslutet, revisionsberättelse och
revisionsrapporten.

Förbundets räkenskaper och handlingar ska överlämnas till
revisionsbolaget senast en månad före förbundsmötet och
ska tillsammans med revisionsberättelsen vara
förbundsstyrelsen tillhanda senast 14 dagar före
förbundsmötet. Revisionsbolaget ska samtidigt tillställa RF
en kopia av originalhandlingen av
årsredovisningen/årsbokslutet, revisionsberättelse och
revisionsrapporten.

SDF:s verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall
revideras av minst en revisor. DF har rätt att, efter anmälan
till SDF, utse ytterligare en revisor i SDF. SDF skall årligen
till DF inlämna verksamhetsberättelse med
årsredovisning/årsbokslut samt revisionsberättelse och
revisionsrapport.

-----

Omfattar SDF flera DF avses det DF inom vars gränser SDF
har sin hemort.

7 Kap Specialidrottsdistriktsförbund (SDF)

7 Kap Specialidrottsdistriktsförbund (SDF)

4 § Revisorer och revision

4 § Revisorer och revision

SDF:s verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall
revideras av minst två revisorer. En av dessa skall vara
ledamot av DF:s revisionskommitté. Omfattar SDF:s
geografiska verksamhetsområde flera DF-områden skall DFrevisorn tillhöra revisionskommittén i det DF inom vilket SDF
har sin hemort.

SDF:s verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall
revideras av minst en revisor. DF har rätt att, efter anmälan
till SDF, utse ytterligare en revisor i SDF. SDF skall årligen
till DF inlämna verksamhetsberättelse med
årsredovisning/årsbokslut samt revisionsberättelse och
revisionsrapport.
Omfattar SDF flera DF avses det DF inom vars gränser SDF
har sin hemort.

FS motiveringar till föreslagna ändringar
Nuvarande lydelse är direkt tagen från RF:s stadgar så SF ska i alla delar ersättas med
förbundet, en förändring av redaktionell karaktär. Tredje och fjärde stycket har även reglerats
av 7 kap 4 § men regelverken har skilt sig åt. Av 4 kap framgår det bl a att SDF:s verksamhet
ska revideras av minst en revisor medan det av 7 kap framgår att de ska ha minst två
revisorer. Vi har alltså haft två regler om samma sak som säger olika saker. Reglerna om

SDF:ets revisorer framgår av RF:s stadgar kap.11 § 7 den formuleringen placerar vi nu
endast i kap. 7 som reglerar Specialdistriktsförbundens revision.

Styrelsens förslag 9.2.7
Stadgeändring - förändring
Förslag:
FS föreslår att Förbundsmötet beslutar
Att bifalla FS förslag till stadgeändring i kap. 5 enligt nedan:

Nuvarande lydelse

FS förslag

5 Kap Förbundsstyrelsen

5 Kap Förbundsstyrelsen

4 § Prövningsrätt

4 § Prövningsrätt

Förbundsstyrelsen utövar prövningsrätt enligt 14 och 15 kap.
RF:s stadgar.

Förbundsstyrelsen utövar prövningsrätt enligt 14 och 15 kap.
RF:s stadgar.

Med stöd av 14 kap 8 § första respektive fjärde stycket i
RF:s stadgar förbehålls styrelsen bestraffningsrätten i
ärenden som avser förseelse begången i, samband med
matcher där lag från förbundsserierna deltagit, förbundets
mästerskap- och/eller administrerade tävlingar, av förbundet
anordnad tävling och internationell tävling samt kurser,
uppdrag och/eller läger såväl i landet som utomlands.

Med stöd av 14 kap 8 § första respektive fjärde stycket i
RF:s stadgar förbehålls styrelsen bestraffningsrätten i
ärenden som avser förseelse begången i, samband med
matcher där lag från förbundsserierna deltagit, förbundets
mästerskap- och/eller administrerade tävlingar, av förbundet
anordnad tävling och internationell tävling samt kurser,
uppdrag och/eller läger såväl i landet som utomlands.

Styrelsen får enligt 14 kap. 8 § fjärde stycket RF:s stadgar
överlåta sin bestraffningsrätt till annan i förbundet
beslutande instans. Samma rätt tillkommer
distriktsstyrelserna.

Styrelsen får enligt 14 kap. 8 § fjärde stycket RF:s stadgar
överlåta sin bestraffningsrätt till annan i förbundet
beslutande instans.

Distriktsstyrelse kan överlåta sin bestraffningsrätt till annat
SDF:s bestraffningasorgan.

Bestraffningsärende ska i första instans handläggas av ett
bestraffningsorgan som är rikstäckande.

Distriktsstyrelse kan överlåta sin bestraffningsrätt till annat
SDF:s bestraffningsorgan i vad avser förseelser som begåtts
av distriktets föreningar i samband med matcher i regionala
serier.
Detta ska godkännas av FS.
I övriga fall handläggs bestraffningsärende av det SDF där
den förening vilken den anmälde tillhör eller annars är
knuten till har sin hemort.

4.1 § Klagotid
Klaganden skall inom två veckor från den dag då beslutet
meddelats inkomma med klagoskrift

4.1 § Klagotid
Klaganden skall inom två (2) veckor från den dag då beslutet
meddelats inkomma med klagoskrift till vederbörande
överklagningsorgan.

FS motiveringar till föreslagna ändringar
Enligt tidigare beslut av förbundsmöte ska det inrättas ett rikstäckande bestraffningsorgan
som ska utgöra första instans i SDF administrerad verksamhet. För kommande säsong
skapas en Nationell Disciplingrupp i syfte att skapa mer likvärdiga bedömningar som ger
samma förutsättningar för innebandyutövare vart de än befinner sig i Sverige.
Tävlingsbestraffningarna ska även fortsättningsvis hanteras av respektive SDF.

Styrelsens förslag 9.2.8
Stadgeändring - förtydligande
Förslag:
FS föreslår att Förbundsmötet beslutar
Att bifalla FS förslag till stadgeändring i kap. 6 enligt nedan:

Nuvarande lydelse

FS förslag

6 Kap Tävlingskongress

6 Kap Tävlingskongress

2 § Rösträtt

2 § Rösträtt

Vid Tävlingskongressen har distrikten (SDF) tolv (12) röster
vardera, föreningarna en (1) röst vardera och
Förbundsstyrelsen (FS) sju (7) röster. Har föreningen fler än
ett lag i av SIBF administrerad serie berättigar detta ej till fler
röster än en (1).

Vid Tävlingskongressen har distrikten (SDF) tolv (12) röster
vardera, föreningarna en (1) röst vardera och
Förbundsstyrelsen (FS) sju (7) röster. Har föreningen fler än
ett lag i av SIBF administrerad serie berättigar detta ej till fler
röster än en (1).

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs
efter omröstning (votering). Omröstning sker öppet. Vid
omröstning gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av
ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är
ordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i
händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs
efter omröstning (votering).
Omröstning sker öppet. Vid omröstning ska beslut fattas
med absolut majoritet vilket innebär mer än hälften av
antalet avgivna röster. Vid lika röstetal gäller det förslag som
biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är
röstberättigad annars avgör lotten.

Vid votering krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än
hälften av antalet avgivna röster.

Vid val tillämpas relativ majoritet, det innebär att den person
som fått flest antal röster skall anses vald oavsett hur de
förhåller sig till antalet avgivna röster. I händelse av lika
röstetal skall lotten avgöra.

FS motiveringar till föreslagna ändringar
De föreslagna ändringarna är i många delar av redaktionell karaktär för att förtydliga
beslutsprocessen och tydliggöra skillnaden mellan beslut och val.

Styrelsens förslag 9.2.9
Stadgeändring - förändring
Förslag:
FS föreslår att Förbundsmötet beslutar
Att bifalla FS förslag till stadgeändring i kap. 7 enligt nedan:

Nuvarande lydelse

FS förslag

7 Kap Specialidrottsdistriktsförbund

7 Kap Specialidrottsdistriktsförbund

2 § SDF:s namn och verksamhetsområde

2 § SDF:s namn och verksamhetsområde

-----

-----

Stockholms Innebandyförbund omfattar Stockholms län
utom kommunerna Södertälje, Norrtälje och Sigtuna.

Stockholms Innebandyförbund omfattar Stockholms län
utom kommunerna Södertälje, Nykvarn, Norrtälje och
Sigtuna.

Södermanlands Innebandyförbund omfattar Södermanlands
län och Södertälje kommun i Stockholms län.

-----

3 § SDF:s stadgar
SDF:s stadgar skall följa de av förbundsmötet fastslagna och
av RS granskade normalstadgarna för SDF.
Förbundsstyrelsen skall godkänna de av SDF-mötet antagna
stadgarna, med rätt för förbundsstyrelsen att påtala ändring
av stadgarna om de strider mot normalstadgarna eller på
annat sätt anses vara olämpliga.

Södermanlands Innebandyförbund omfattar Södermanlands
län och Södertälje och Nykvarn kommuner i Stockholms län.

-----

3 § SDF:s stadgar
SDF:s stadgar skall väsentligen följa de av förbundsmötet
fastslagna och av RS godkända normalstadgarna för SDF
vilka utgör bilaga till dessa stadgar.
Förbundet skall godkänna de av SDF-mötet antagna
stadgarna, med rätt för förbundet att påtala ändring av
stadgarna om de strider mot normalstadgarna eller på annat
sätt anses vara olämpliga.

FS motiveringar till föreslagna ändringar
Vad avser 2 § så är den av redaktionell karaktär och en följd av tidigare ändringar i RF:s
stadgar.
Av tidigare beslut på förbundsmötet 2013 kommer att även SDF, i likhet med SF, ska kunna
anlita en revisionsbyrå. Detta är ett exempel på hur vår organisation har öppnat upp för en
möjlighet för SDF:n att beviljas avsteg från RF:s normalstadgar. Som en följd av detta måste
regeln också omformuleras.

Styrelsens förslag 9.2.10
Stadgeändring - av redaktionell karaktär samt
tillägg (vad avser 3 § punkterna 8 och 9 samt st 2 och 3)
Förslag:
FS föreslår att Förbundsmötet beslutar
Att bifalla FS förslag till stadgeändring i kap 8 enligt nedan:

Nuvarande lydelse

FS förslag

8 Kap Föreningar

8 Kap Föreningar

1 § Medlemskap i förbundet

1 § Medlemskap i förbundet

Ideell förening, bestående enbart av fysiska personer, får
efter skriftlig ansökan och genom beslut av
förbundsstyrelsen upptas som medlem i förbundet om
nedanstående villkor är uppfyllda.

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 och är åtföljd av föreningens stadgar, vilka
skall upprättas på grundval av RF:s normalstadgar för
idrottsförening.

2.

Föreningen på sitt program har sådan idrottslig
verksamhet som administreras av Svenska
Innebandyförbundet.

3.

Föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga
verksamhet följa RF:s och förbundets stadgar,
tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser 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 i vederbörlig
ordning har beslutats.

1.

Ansökningen om medlemskap är upprättad enligt RF:s
anvisningar, vilket innebär uppgift om föreningens
organisationsnummer, och är åtföljd av föreningens
stadgar, vilka 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 skriftligt 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 sådan idrottslig verksamhet som
administreras av förbundet till vilken ansökan ges in
samt även i övrigt uppfyller de särskilda villkor för
medlemskap som förbundet uppställer i sina stadgar.

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 i vederbörlig
ordning har beslutats.

Föreningen har betalat de avgifter som Förbundet i
vederbörlig ordning har beslutat.
Lämnar förbundsstyrelsen förenings ansökan utan bifall, får
föreningen överklaga beslutet hos RIN enligt reglerna i 15
kap RF:s stadgar.

Föreningen har betalat de avgifter som förbundet i
vederbörlig ordning har beslutat.
Lämnar förbundet förenings ansökan utan bifall, får
föreningen överklaga beslutet hos RIN enligt reglerna i 15
kap RF:s stadgar.
Medlemskap i förbundet innebär samtidigt att föreningen blir
medlem i SDF och DF.
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2 § Utträde samt uteslutning av förening

2 § Utträde samt uteslutning av förening

Förening, som önskar utträda ur förbundet, skall skriftligen
anmäla detta. Har föreningen inte betalat föreskrivna avgifter
till förbundet, bestämmer förbundsstyrelsen om de skall
betalas eller inte.

Förening, som önskar utträda ur förbundet, skall skriftligen
anmäla detta. Har föreningen inte betalat föreskrivna avgifter
till förbundet, bestämmer förbundsstyrelsen om de skall
betalas eller inte.

Förening, som inte har betalat medlemsavgift under två på
varandra följande år, får anses ha begärt sitt utträde ur
förbundet. Medlemskapet upphör genom att föreningen
avförs från medlemsförteckningen.

Om förening inte betalat medlemsavgift under två på
varandra följande år, får förbundet besluta om
medlemskapets upphörande. Medlemskapet upphör genom
att föreningen avförs från förbundets medlemsförteckning.
Föreningen ska underrättas om att medlemskapet har
upphört.

Utan att anmälan om utträde föreligger får förbundsstyrelsen
utesluta förening om den - trots påminnelser - underlåter att
följa vad som föreskrivs i RF:s eller förbundets stadgar.
Förening får också uteslutas, om den har underlåtit att rätta
sig efter beslut som i vederbörlig ordning har fattats av RF,
förbundet eller SDF eller annars påtagligt har motarbetat
förbundets intressen.
Förening som inte aktivt verkar för en dopingfri idrott får
anses motarbeta förbundets intressen och kan komma att
uteslutas ur förbundet.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän föreningen har
fått tillfälle att yttra sig inom viss av förbundsstyrelsen
angiven tid. I beslut om uteslutning skall skälen härför
redovisas samt anges vad den uteslutna föreningen skall
iaktta för överklagande av beslutet.
Beslut om uteslutning får överklagas hos RIN enligt reglerna
i 15 kap. RF:s stadgar.

Utan att anmälan om utträde föreligger får förbundet utesluta
förening om den - trots påminnelser - underlåter att följa vad
som föreskrivs i RF:s eller förbundets stadgar.
Förening får också uteslutas, om den inte uppfyller villkoren
enligt 1 § eller om den har underlåtit att rätta sig efter beslut
som i vederbörlig ordning har fattats av RF, förbundet, DF
eller SDF eller annars påtagligt har motarbetat Förbundets
intressen.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän föreningen har
fått tillfälle att yttra sig inom viss av förbundet angiven tid. I
beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt
anges vad den uteslutna föreningen skall iaktta för
överklagande av beslutet.
Beslut om uteslutning får överklagas hos RIN enligt reglerna
i 15 kap. RF:s stadgar.
Medlemskapets upphörande i förbundet innebär samtidigt att
föreningens medlemskap i SDF och DF upphör.

3 § Åligganden

3 § Åligganden

Förening skall

Förening skall

1.

följa RF:s stadgar samt Svenska Innebandyförbundets
stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser
och beslut fattade av överordnat idrottsorgan,

1.

följa RF:s stadgar samt förbundets stadgar och
tävlingsregler samt beslut fattade av överordnat
idrottsorgan,

2.

årligen betala medlemsavgift,

2.

3.

aktivt verka för en dopingfri idrott,

årligen betala medlemsavgift och avge rapport enligt
Förbundets stadgar,

4.

till RF insända de uppgifter som begärs av RS
beträffande föreningens verksamhet samt på begäran
av RIN avge yttrande till nämnden,

3.

på begäran av RS eller vederbörande förbunds-, SDFeller 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,

4.

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

5.

hålla årsmöte och härvid, efter verkställd revision,
besluta om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning,
samt

7.

på begäran av RS, förbundsstyrelsen eller
vederbörande SDF- eller DF-styrelse ställa
föreningens handlingar till förfogande, samt lämna av
dessa organ begärda uppgifter.

6.

på begäran av RIN, Dopingnämnden eller
Dopingkommissionen lämna uppgifter samt avge
yttranden.

7.

på begäran av RS, förbundsstyrelsen eller
vederbörande SDF- eller DF-styrelse ställa
föreningens handlingar till förfogande, samt lämna av
dessa organ begärda uppgifter,
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8.

aktivt verka för en dopingfri idrott, där föreningen och
dess ledare accepterar antidopingorganisationernas
rättsbefogenhet.

9.

fortlöpande uppdatera sina föreningsuppgifter i
förbundets administrationssystem (iBIS)

Saknas motsvarande skrivningar

I förbundets tävlingsregler får för deltagande i vissa
seriesystem föreskrivas särskilda krav i fråga om förenings
ekonomi.
Om förening underlåter att i rätt tid betala en klar och
förfallen fordran till förbundet, har förbundet rätt att kvitta
sådan fordran mot föreningens fordran mot förbundet.
Motsvarande rätt tillkommer SDF.

4 § Föreningsmedlems deltagande i den idrottsliga
verksamheten

4 § Föreningsmedlems 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.
Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan
medgivande av föreningsstyrelsen eller, om denna har så
bestämt, av sektionsstyrelsen. Om medlem önskar delta i
tävling eller uppvisning utanför Sverige, gäller de
regler/bestämmelser som förbundet har utfärdat.

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. Förening
har därvid rätt att uppställa särskilda villkor förutövande av
vissa uppdrag.

Är arrangören inte ansluten till Svenska Innebandyförbundet
får medlemmen delta endast om förbundet har godkänt
deltagandet.

Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar
medlem sin förening.
Förening bestämmer förutsättningarna för
medlemsdeltagande i tävling uppvisning. För deltagande i
tävling eller uppvisning utanför Sverige krävs förbundets
godkännande.
Är arrangör av tävling eller uppvisning inte ansluten till
förbundet får medlem delta endast om förbundet godkänt
deltagandet i tävlingen eller uppvisningen.

FS motiveringar till föreslagna ändringar
Flertalet av de föreslagna stadgeändringarna under denna punkt är av språklig eller
redaktionell art och behöver inte motiveras särskilt. De är en följd av tidigare ändringar i RF:s
stadgar.
Vad avser 3 § åligganden, punkterna 8 och 9 samt sista två styckena så är de tillägg till
stadgarna. En regel som motsvarar formuleringen i punkten 8 är vi som förbund anslutna till
RF ålagda att ha i vårt regelverk när de ledare i våra föreningar som inte är medlemmar i
desamma inte per automatik omfattas av idrottens jurisdiktion.
Andra styckets implementering är nödvändig för framtiden när vi för framtiden ska införa en
elitlicens för SSL-föreningarna.
Tredje stycket beskriver ett förfarande som vi redan i dag tillämpar men i formell mening
saknar stöd för.

Styrelsens förslag 9.2.11
Stadgeändring - av redaktionell karaktär
Förslag:
FS föreslår att Förbundsmötet beslutar
Att bifalla FS förslag till stadgeändring enligt kap. 9 nedan:
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9 Kap Tävlingar

9 Kap Tävlingar

1 § Tävlingsregler

1 § Tävlingsregler

Förbundets tävlingsverksamhet skall genomföras i enlighet
med Tävlingskongressens fastställda tävlingsbestämmelser
och Förbundsstyrelsens fastställda tävlingsföreskrifter samt
av Internationella Innebandyförbundets spelregler och
bestämmelser.

Förbundets tävlingsverksamhet skall genomföras i enlighet
med Tävlingskongressens fastställda tävlingsbestämmelser
övriga tävlingsregler samt enligt Internationella
Innebandyförbundets (IFF) spelregler och bestämmelser.
Tävlingsreglerna får inte strida mot dessa stadgar.

Tävlingsreglerna får inte strida mot dessa stadgar.
Av Förbundsstyrelsen utsedd beslutande instans är ensamt
bestämmande i fråga om tolkning av tävlingsbestämmelser, föreskrifter, spelregler eller andra fattade beslut rörande
tävlingsverksamheten.

Av förbundet utsedd beslutande instans är ensamt
bestämmande i fråga om tolkning av tävlingsbestämmelser
och övriga tävlingsregler.
Innebandy ska bedrivas enligt spelregler beslutade av IFF,
och endast IFF får göra ändringar eller tillägg i spelreglerna.

FS motiveringar till föreslagna ändringar
Regelverket fordrar ett förtydligande eftersom det är IFF som äger rätten till regelhandboken.
Det är också de som får göra ändringar eller tillägg i spelreglerna. Den svenska
översättningen av regelhandboken fastställs dock av förbundet som också kan besluta om
direktiv.

Styrelsens förslag 9.2.12
Stadgeändring - förändring
Förslag:
FS föreslår att Förbundsmötet beslutar
Att bifalla FS förslag till stadgeändring i bilagan Bra i idrott och bra idrott enligt nedan:
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Bilaga
Bra i idrott och bra idrott
Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar
människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och
kulturellt
Fysisk utveckling
Idrott är fysisk aktivitet. Kroppen är skapad för aktivitet.
Därför är idrott bra och utvecklande för oss människor.
Genom idrottsverksamheten tränar vi och utvecklar kroppen
så att vi mår bra och kan prestera mera såväl på
idrottsbanan som i vardagen. Detta gäller inte minst dem
som har fysiska handikapp. Genom att vara kontinuerligt
aktiva vidmakthåller vi vitala funktioner även när vi blir äldre.
Idrotten har på så sätt stor betydelse för folkhälsan.
Psykisk utveckling
Idrott svarar mot djupt liggande mänskliga behov. I idrotten
får vi utlopp för glädje och spontanitet, vi trivs och mår bra.
Människan behöver utmaningar och mål att sträva efter.
Idrott är utmanande och spännande. I idrotten finns ett
inbyggt tävlingsmoment som inspirerar oss att testa våra
gränser, att uppnå bättre resultat och att prestera mer. Att nå
ett uppsatt mål skänker tillfredsställelse oavsett nivå. Att
kämpa tillsammans med andra för att nå detta mål ger
erfarenheter som är värdefulla på livets alla områden.
Idrott rätt bedriven är bra för barn. Forskningsresultat visar
att idrottsaktiviteter medverkar till barns allsidiga utveckling.
Därför bör alla barn ha möjlighet att idrotta varje dag - i
skolan, i föreningen eller spontant i bostadsområdet.
Social utveckling
Idrott ger gemenskap. För många är kamratskapen i
föreningen ett avgörande skäl att engagera sig. Många barn
och ungdomar får i föreningen en trygg social gemenskap.
De lär sig att respektera och umgås med andra människor,
också över generationsgränser, kulturella och etniska
gränser. Genom ledarna får de positiva vuxna förebilder.
Samhörigheten i föreningen motverkar människors isolering.
Idrott i förening ger därmed, rätt bedriven, ett mervärde som
ska vara tillgängligt för alla som vill.
Kulturell utveckling
Elitidrotten har genom sin oregisserade dramatik och
utövarnas skicklighet en stark attraktionskraft på människor i
alla samhällsskikt och i alla åldrar. Som förebilder är
utövarna av stort värde för barn och ungdomar.
På de flesta orter i landet finns en eller flera
idrottsföreningar. Genom sin verksamhet bidrar de till
bygdens utveckling och skapar en värdefull identifikation
med orten.

FS förslag

Idrotten är en central och folkkär del av vårt svenska
kulturarv.
Det finns således mycket som är bra med idrotten....
Men eftersom idrott betyder så mycket i så många
människors liv är det också viktigt att den bedrivs på ett bra
sätt. Idrottsrörelsen strävar därför efter att kontinuerligt
utveckla och förbättra verksamheten och anpassa den efter
de aktivas behov och önskemål.
Demokrati
Varje deltagare ska, inom de ramar som är tillgängliga, få
möjlighet att utvecklas efter sina och den egna gruppens
önskemål. Detta uppnås genom att alla medlemmar, oavsett
ålder och kön, är delaktiga i de beslut som formar
verksamheten. En viktig del av idrottsrörelsens demokratiska
fostran är att varje människa kan påverka genom att ta
ansvar för sig själv och sin grupp, såväl genom en
demokratiskt uppbyggd mötesverksamhet som i den
vardagliga träningen och tävlingen.
Fostran
Idrottens föreningsliv är en viktig uppfostringsmiljö för många
barn och ungdomar. Vi ska med en genomtänkt verksamhet
påverka attityder och värderingar på ett positivt sätt. Särskilt
viktigt är det att verksamheten är utformad så att barn lär sig
respektera varandra som kamrater och medtävlare. Att
glädjas åt varandras framgångar och stötta varandra vid
motgångar är viktiga delar i idrottsgemenskapen. Inom
idrotten lär vi oss hur kroppen fungerar och tar ställning mot
sådant som är skadligt och nedbrytande, t ex användandet
av droger.
Jämställdhet
Idrotten är lika viktig för kvinnor som för män, för flickor som
för pojkar. Och alla är lika viktiga för idrotten. Därför ska det
inom idrottsrörelsen finnas jämställdhet mellan könen. Med
det menar vi att det ska finnas lika möjligheter för alla,
oavsett kön, att utöva idrott vilket kräver att kvinnlig och
manlig idrott värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt. Vi
delar på ansvaret för utvecklingen genom att på alla nivåer
inom idrottsrörelsen ta tillvara såväl kvinnors som mäns olika
erfarenheter och värderingar som ledare. Vi fördelar och
utformar också uppdragen så att både kvinnor och män kan
medverka.
Rent spel
En känsla för ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur.
Det är meningslöst att tävla om inte alla följer gemensamt
uppsatta regler. Därför arbetar vi för en konsekvent
regelefterlevnad och uppmuntrar gott uppträdande såväl på
som vid sidan av idrottsarenan. Därför tar svensk idrott
också avstånd från och arbetar aktivt mot användandet av
förbjudna preparat - doping - för att uppnå bättre resultat.
Förebygga skador
När idrott utövas uppkommer ibland skador av olika slag.
Genom utbildning och rätt bedriven träning försöker vi
förebygga skador. Vi strävar även efter att lära utövare och
ledare handskas med lättare skador utan inblandning av
sjukvården.
Sund ekonomi
Inom idrotten hanterar vi mycket pengar. Detta är särskilt
aktuellt i elitsammanhang och inom vissa massmedialt
exponerade idrotter. All hantering ska ske efter sunda
principer med hänsyn tagen till vår folkrörelses etiska krav.
Respekt för andra
Idrotten är till hela sin idé internationell. Idrottsligt utbyte
mellan olika nationer och etniska grupper på alla nivåer
breddar våra kontaktytor. Den ökar vår förståelse för andra
kulturer, och stärker samverkan mellan människor över
nationsgränserna. Genom att idrotten är gränslös kan den
via föreningarna bidra till att integrera nykomlingar i det
svenska samhället. Människor av olika nationalitet, ras och
religion kan med idrottsgemenskapen som utgångspunkt

lära känna varandra, respektera och förstå varandras olika
värderingar, vilket motverkar främlingsfientlighet och rasism.
Ideellt engagemang
I idrottsrörelsen är medlemmarna med av egen fri vilja. De
utformar och leder själva verksamheten. Att vara delaktig
och ta gemensamt ansvar ger verksamheten ett mervärde.
Hundratusentals ledare satsar oavlönat tid och kraft på att
leda och fostra barn och ungdomar. De medverkar
härigenom till en positiv utveckling i samhället. . Det ideella
engagemanget utgör i sig en kraft att värna om. Det är
idrottens kännemärke. De ideella ledarna ska kontinuerligt
erkännas, uppmuntras och ges möjlighet till utveckling.
Miljömedvetenhet
Alla är vi beroende av och vill ha en ren och frisk miljö att
överlämna till våra barn. Medvetenhet om miljöns krav och
människans påverkan är en viktig del av barns och
ungdomars fostran. Idrottsrörelsen tar sitt ansvar genom att
så långt det är möjligt anpassa sin verksamhet så att den
inte påverkar miljön negativt. Många idrotter använder
dessutom naturen som sin “idrottsplats“. Här har vi mot
bakgrund av bl a allemansrätten ett särskilt ansvar förenat
med såväl rättigheter som skyldigheter.
(Lydelsen antagen av Riksidrottsmötet i november 1995)

FS motiveringar till föreslagna ändringar
Bra i idrott och bra idrott, som utgör en del av ”Idrotten vill” finns nu i en reviderad version,
som antogs på RF-stämman 2009. Av främst praktiska skäl menar vi att detta dokument inte
ska vara en fysisk del av SDF:s stadgar. Dokument uppdateras och revideras återkommande
varför vi och våra SDF skulle få en ständigt återkommande punkt på våra årsmöten för att
göra motsvarande ändringar.

