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STADGAR FÖR SVENSKA SKIDSKYTTE FÖRBUNDET (SSSF) OCH
DESS SPECIALREGIONFÖRBUND (SRF)
Bildat 1988-07-01. Medlem i RF sedan 1988-07-01.
Stadgarna med stadgeändringar antagna av förbundsmötet 2012.

1 Kap ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1 § Ändamål
Svenska Skidskytteförbundet (Förbundet), som är en politiskt och religiöst oberoende allmännyttig
ideell organisation, har till uppgift att främja och administrera skidskytteidrotten (vinter- och
sommarvarianterna) i Sverige på sådant sätt att den står i överensstämmelse med idrottsrörelsen
verksamhetsidé enligt 1 kap i Sveriges Riksidrottsförbunds (RF)) stadgar samt att företräda denna
idrott i utlandet.
Förbundet kan i bolagsform bedriva idrottslig och annan verksamhet, under förutsättning att så inte
är i strid med RF:s riktlinjer. Förbundet får också bedriva föreningsfrämmande verksamhet i
bolagsform.
Förbundet ska, om det upplåter rättigheter som är hänförliga till landslagsverksamheten till ett s.k.
IdrottsAB, äga samtliga aktier i ett sådant bolag.
Svenska Skidskytteförbundet ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en
dopingfri idrott.
Förbundets ändamål är att bredda och popularisera skidskytteidrotten, samt att skapa
förutsättningar för eliten att nå internationell toppklass. I detta arbete är föreningarna den viktigaste
kuggen, eftersom det är där verksamheten utvecklas och bedrivs.
Förbundet ska
• Verka för ett aktivt och brett ungdomsarbete
• Skapa en väl anpassad utbildning för ledare och aktiva
• Medverka till att aktiva kan kombinera en elitsatsning med utbildning för ett framtida
yrkesliv
• Skapa förutsättningar för eliten att hävda sig väl i internationella tävlingar, främst i
olympiska spel och världsmästerskap
• Verka för tillkomst och utveckling av anläggningar för att stärka förbundets möjligheter
att växa och för att säkerställa tillgången på arrangörer för nationella tävlingar
• Aktivt medverka i och utveckla det internationella samarbetet
• Informera om och marknadsföra skidskytteidrotten
Förbundets ändamål preciseras närmare i förbundets dokument:
• "Vita tråden" med Verksamhetsidé, Vision och Värderingar som är fastlagda av
förbundsmötet.
• Verksamhetsplaner redovisas årsvis på förbundsmötet.
2 § Förbundets namn och hemort/säte
Förbundet fullständiga namn är Svenska Skidskytteförbundet, med förkortningen SSSF.
Förbundet har sin hemort/säte i Östersunds kommun.
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3 § Sammansättning, tillhörighet mm
• Förbundet består av de föreningar som enligt 2 kap 1 § erhållit medlemskap i förbundet.
• Förbundet har för sin regionala verksamhet Regioner.
• Förbundet är medlem i Sveriges Riksidrottsförbund (RF), Sveriges Olympiska kommitté (SOK)
samt i International Biathlon Unionen (IBU).
• Förbundet ska inom ramen för sitt medlemskap i nämnda organisationer i tillämpliga delar
följa deras stadgar och övriga bestämmelser.
4 § Beslutande, rådgivande organ
1. Förbundets beslutande organ är:
a) Förbundsmöte
b) Extra förbundsmöte
c) Förbundsstyrelsen
2. Förbundets rådgivande organ är:
a) Skidskyttekonvent som ska genomföras före förbundsmötet
b) Kommittéer och utskott
Förbundsstyrelsen äger delegera beslutsärenden till generalsekreteraren.
För handläggning av ärenden för särskilda kategorier tillsätter förbundsstyrelsen kommittéer och
utskott eller råd enligt särskild instruktion.
5 § Sammansättning av styrelse m.m.
Förbundet, dess Specialregionförbund (SRF) och Föreningar ska verka för att styrelse, valberedning,
kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås
och att ungdomar ingår.
6 § Firmateckning
Förbundets firma tecknas av förbundsstyrelse eller, om förbundsstyrelsen så beslutar, av två
styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.
7 § Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår
• Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 maj – 30 april.
• Förbundsstyrelsens arbetsår omfattar tiden från förbundsmötet t o m nästpåföljande
ordinarie förbundsmöte.
8 § Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller om fall förkommer som inte är förutsedda i
stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande förbundsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av
förbundsstyrelsen.
9 § Stadgeändringar
Förslag till ändring av dessa stadgar får skriftligen avges av förbundsstyrelsen och medlemsförening.
För sådan ändring krävs beslut av förbundsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
10 § Skiljeklausul
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Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, IdrottsAB Specialregionförbund (SRF), DF, SF
eller RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska avgöras av Idrottens skiljenämnd enligt
RF:s stadgar.
11 § 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 ett års mellanrum.
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2 Kap Förbundets medlemsföreningar
1 § Medlemskap i förbundet
Ideell förening som bedriver sådan idrottslig verksamhet som Förbundet administrerar får efter
skriftlig ansökan och genom beslut av förbundsstyrelsen upptas som medlem i förbundet om
nedanstående villkor för medlemskapet är uppfyllda.
1. Föreningens stadgar, som ska bygga på RF:s stadgemall för föreningar, inte strider mot RF:s
eller Förbundets stadgar och de grundläggande principer på vilka dessa vilar.
2.

Föreningen enbart består av fysiska personer som medlemmar.

3.

Föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet följa RF:s och Förbundets stadgar,
tävlingsregler, 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 bestämts.

6.

Föreningen har ett registrerat organisationsnummer.

Lämnar förbundsstyrelsen förenings ansökan utan bifall, får föreningen överklaga beslutet hos
Riksidrottsnämnden (RIN) enligt reglerna i 15 kap RF:s stadgar.
Medlemskapet i Förbundet innebär att föreningen även blir medlem i Specialregionförbund (SRF) och
DF.
2 § Förenings rättigheter och skyldigheter
Förening har rätt att på samma villkor som övriga medlemsföreningar, och enligt Förbundets
tävlingsregler och av idrottsrörelsen fastlagda principer, delta i Förbundets verksamhet.
Förening är skyldig att
1. följa RF:s stadgar samt Förbundets stadgar, tävlingsregler, övriga bestämmelser och beslut
fattade av överordnat idrottsorgan,
2. betala av Förbundet beslutade medlemsavgifter och andra avgifter,
3. föra räkenskaper och upprätta verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning samt
föra medlemsförteckning,
4. hålla årsmöte och styrelsemöten samt föra protokoll vid dessa möten,
5. motverka all form av diskriminering,
6. aktivt verka för en dopingfri idrott, samt
7. avge yttrande och tillhandahålla föreningens handlingar på begäran av RF, Förbundet,
vederbörande Specialregionförbund (SRF) eller DF samt Riksidrottsnämnden,
Dopingnämnden och Dopingkommissionen.
3 § Utträde
Medlemskap i Förbundet upphör när Förbundet mottagit medlemsförenings begäran om utträde.
Förening som inte betalat medlemsavgift två på varandra följande verksamhetsår anses ha begärt sitt
utträde ur Förbundet. Medlemskapet upphör genom att föreningen avförs från
medlemsförteckningen.
Utträde ur Förbundet innebär samtidigt att föreningen utträder ur Specialregionförbund (SRF) och
DF.
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4 § Uteslutning
Förbundet får utesluta förening som inte uppfyller villkoren för medlemskap enligt 1 § eller som i
övrigt 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 har fattats av RF,
Förbundet eller Specialregionförbund (SRF) eller på annat sätt 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 ska skälen redovisas samt anges hur beslutet kan
överklagas.
Beslut om uteslutning får överklagas hos RIN enligt reglerna i 15 kap RF:s stadgar.
Uteslutning ur Förbundet innebär samtidigt att föreningens medlemskap i Specialregionförbund
(SRF) och DF upphör.
5 § Föreningsmedlems deltagande i den idrottsliga verksamheten
Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin förening.
Föreningen bestämmer förutsättningarna för medlems deltagande i tävling eller uppvisning.
För deltagande i tävling eller uppvisning utanför Sverige krävs Förbundets godkännande.
Är arrangören av tävlingen eller uppvisningen inte ansluten till Förbundet, får medlemmen delta
endast om Förbundet godkänt tävlingen eller uppvisningen.

3 Kap Förbundsmöte
1 § Tidpunkt och kallelse
Förbundsmötet, som är Förbundets högsta beslutande organ, hålls före utgången av augusti månad
på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer.
Information om tid och plats för förbundsmötet ska publiceras på förbundets hemsida senast 6
veckor före mötet.
Kallelse till förbundsmötet, med förslag till föredragningslista, ska av förbundsstyrelsen senast 14
dagar före mötet delges medlemsföreningar och Regioner på sätt som förbundsstyrelsen bestämmer.
Inom samma tid ska verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelse,
verksamhetsplan med budget samt förbundsstyrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens
utlåtande hållas tillgängliga för föreningar och Specialregionförbund (SRF) på Förbundets hemsida.
2 § Förslag till ärenden att behandlas av förbundsmötet
• Såväl förbundsstyrelsen som medlemsförening och Specialregionförbund (SRF) får avge
förslag att behandlas av förbundsmötet.
• Förslag från förening och Specialregionförbund (SRF) (motion) ska vara förbundsstyrelsen
tillhanda senast 4 veckor före förbundsmötet .
• Berörd Specialregionförbund (SRF) ska ges tillfälle att yttra sig över motion från förening.
• Förbundsstyrelsen ska till förbundsmötet lämna ett skriftligt utlåtande över motionerna.
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3 § Sammansättning och beslutförhet
• Förbundsmöte består av ombud för medlemsföreningarna samt ombud inom respektive
Specialregionförbund (SRF) utsedda genom beslut av Specialregionförbundsmöte.
• Ombud får endast företräda föreningar inom ett Specialregionförbund (SRF), och får inte vara
ledamot av förbundsstyrelsen.
• Ett ombud får vid förbundsmöte representera med mer än en röst. Ombud ska medföra
fullmakt, i vilken ombudets rätt att utöva rösträtt anges.
4
•
•
•
•
•

§ Rösträtt
Röstlängden grundas på det antal föreningar, som senast den 30 april samma år som
förbundsmötet äger rum, fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter avseende sist förflutna
verksamhets- och räkenskapsår såväl mot RF som SSSF.
Varje röstberättigad förening som deltagit med minst en deltagare på SM
äger vid förbundsmötet 1 röst.
Varje Specialregionförbund (SRF) äger vid förbundsmöte 2 röster.
De Specialregionförbund (SRF) som har mer än 5 anslutna föreningar har 1 tilläggsröst.
Ombud för förening ska vara medlem i föreningen.

5 § Ärenden vid förbundsmötet
Förbundsmötets förhandlingar öppnas av förbundsordföranden eller vid förhinder för denne av vice
ordföranden.
Vid förbundets ska följande ärenden förekomma:
1. fastställande av röstlängd för förbundsmötet på grundval av den av förbundsstyrelsen
upprättade röstlängden,
2. fastställande av föredragningslista för mötet,
3. om kallelse har skett i stadgeenlig ordning,
4. val av mötesordförande,
5. val av sekreterare för mötet,
6. val av två protokolljusterare och rösträknare,
7. rapport från den bolagiserade verksamheten,
78. verksamhets- och förvaltningsberättelser:
a) förbundsstyrelsen verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) förbundsstyrelsens årsredovisning/årsbokslut för det senaste räkenskapsåret,
c) revisorernas berättelse för samma tid,
98. ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning,
910.
styrelsens förslag och motioner som getts in i den ordning som sägs i
3 kap 2 §,
101.
verksamhetsplan med budget för kommande verksamhetsår samt fastställande av
föreningarnas medlemsavgift till förbundet,
112.
val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år,
123.
val av övriga styrelseledamöter för en tid av två år,
143.
val av revisorer och revisorssuppleanter för en tid av ett år,
154.
val av ordförande och tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år,
165.
fastställande av officiellt kungörelseorgan,
176.
utdelning av utmärkelser,
187.
fastställande av tid för nästa förbundsmöte och konvent.
Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse får inte fattas om den inte finns
med i kallelsen till mötet.
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6 § Valbarhet
• Valbar är varje person som är medlem i en till förbundet ansluten förening.
• Minst en av de av förbundsmötet valda revisorerna ska vara auktoriserad eller godkänd
revisor.
• Ledamot i förbundsstyrelsen är inte valbar som revisor eller revisorsuppleant.
• Arbetstagare hos Förbundet eller dess Specialregionförbund (SRF) får inte väljas till ledamot i
förbundsstyrelsen eller valberedningen. Arbetstagare inom RF, DF, SF eller
Specialregionförbund (SRF) samt inom Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna eller dess
distriktsförbund får inte vara revisor eller revisorssuppleant.
7 § Beslut om omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Med undantag för de i 1 kap 9 § och 11 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom
enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara 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.
Omröstningen sker öppet. Om röstberättigat ombud begär det ska dock val ske slutet.
Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av
ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad avgör lotten.
Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
8 § Extra förbundsmöte
Förbundsstyrelsen kan kalla medlemmarna till extra förbundsmöte.
Förbundsstyrelsen är skyldig att kalla till extra förbundsmöte när en revisor eller minst hälften av
förbundets röstberättigade medlemsföreningar begär det. Sådan begäran ska vara skriftlig och
innehålla skälen för begäran.
När förbundsstyrelsen 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 för
extra förbundsmöte ska tillställas medlemsföreningar och Specialregionförbund (SRF) senast sju
dagar före mötet.
Underlåter förbundsstyrelsen att utfärda föreskriven kallelse får de som begärt extra förbundsmöte
utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.
Vid extra förbundsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.
9 § Ikraftträdande
Beslut fattade av förbundsmöte gäller från mötets avslutande om inte annat bestäms.
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4 Kap Valberedningen
1 § Sammansättning m.m.
Valberedningen består av ordförande och 3 övriga ledamöter valda av årsmötet.
Antalet övriga ledamöter ska vara sammansatt av båda könen, och olika åldersgrupper ska finnas
representerade.
Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen sammanträder när
ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.
2 § Åligganden
Valberedningen ska på uppdrag av medlemmarna bereda valen inför kommande årsmöte, och ska i
detta arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete.
Valberedningen ska senast 1 mars tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid förbundsmötets slut, om
de vill kandidera för nästkommande mandatperiod.
Senast den 15 mars ska valberedningen meddela medlemsföreningar och Regioner vilka som står i
tur att avgå och namnen på dem som har avböjt återval.
Senast två veckor före förbundsmötet ska valberedningen skriftligen delge röstberättigade
organisationer sitt förslag beträffande varje val enligt 3 kap 5 § 11-13 punkterna samt meddela
namnen på de kandidater i övrigt som i föreslagits till valberedningen.
Sekretess gäller för valberedningens arbete. Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen
yppa vad han i denna egenskap fått kännedom om.
Valberedningens beslut ska protokollföras och efter förbundsmötet ska protokollen överlämnas till
Förbundet för arkivering.
3 § Förslagsrätt till valberedningen samt nominering vid förbundsmötet
Medlemsföreningar och Specialregionförbund (SRF) får senast 1 juli till valberedningen lämna förslag
på personer för valen enligt 3 kap 5 § 11-13 punkterna.
Innan kandidatnomineringen börjar vid förbundsmötet, ska valberedningen meddela sitt förslag
beträffande varje val som ska förekomma enligt 3 kap 5 § 11-13 punkterna.
Ombud har rätt att nominera personer utöver dem som föreslagits av valberedningen.
Den som vid mötet föreslår kandidat, som inte är närvarande vid mötet, ska försäkra sig om att
personen är villig att åta sig uppdraget.

5 Kap Revisorer
1 § Revisorer och revision
Förbundets verksamhet, förvaltning och räkenskaper ska granskas av minst en auktoriserad eller
godkänd revisor.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av Förbundets räkenskaper, förbundsmötes- och
styrelseprotokoll och övriga handlingar.
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Förbundets räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara revisorerna
tillhanda senast fyra veckor före förbundsmötet.
Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och
räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast två veckor före
förbundsmötet.

6 Kap Förbundsstyrelsen
1 § Sammansättning
Förbundsstyrelsen, som ska vara sammansatt av båda könen, utgörs av ordförande samt 4-6
ledamöter valda av förbundsmötet.
Styrelsen har möjlighet att utse vice ordförande och tillsätter sekreterare.
Förbundsstyrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Sådan ledamot har
yttrande och förslagsrätt men inte rösträtt, samt får utses till befattning inom styrelsen.
En av förbundsmötet, enligt 3 kap 5 § RF:s stadgar, utsedd hedersledamot kan adjungeras till
styrelsen.
2 § Förbundsstyrelsen åligganden
Förbundsstyrelsen är Förbundets beslutande organ när förbundsmöte inte är samlat.
Förbundsstyrelsen ska bedriva sin verksamhet enligt dessa stadgar och förbundsmötets beslut samt
verka för skidskytteidrottens utveckling.
Styrelsen ska även företräda denna idrott utomlands samt tillvarata förbundets intressen och följa
utvecklingen internationellt.
Förbundsstyrelsen ska bl a
1. tillse att för Förbundet gällande lagar och bindande regler iakttas, och samarbeta med
berörda myndigheter,
2. marknadsföra skidskytteidrotten samt följa och stödja verksamheten inom distrikt och
föreningar,
3. upprätta verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut och verksamhetsplan med
budget samt i övrigt bereda förslag att föreläggas förbundsmötet och se till att
förbundsmötesbeslut verkställs,
4. ansvara för och förvalta Förbundets medel och material,
5. ansvara för Förbundets tävlingsverksamhet samt bevaka att tävlingsregler följs och vid behov
utvecklas,
6. upprätta plan för antidopingarbetet och aktivt arbeta för en dopingfri verksamhet inom
Förbundet och anslutna föreningar,
7. besluta om utdelning av Förbundets utmärkelser,
8. föra medlemsförteckning samt upprätta röstlängd för Förbunds- och
Specialregionförbundsmöten att gälla för tiden 1 maj -30 april,
9. enligt av RS utfärdade anvisningar pröva och avgöra fråga om anslutning av förening som
medlem i Förbundet och om uteslutning av förening ur Förbundet,
10. senast den 31 december varje år till RF lämna uppgift om vilka föreningar som är medlemmar
i Förbundet,
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11. på begäran av RS lämna sådana upplysningar, som krävs för RS:s stadgeenliga uppgifter, samt
på begäran avge yttranden till Riksidrottsnämnden, Dopingnämnden och
Dopingkommissionen,
12. föra protokoll och sörja för Förbundets bokföring,
13. anställa Förbundets arbetstagare och bestämma om organisationen av Förbundets kansli,
samt
14. handlägga löpande ärenden i övrigt.
3 § Kallelse, beslutförhetbeslutsförhet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har
begärt det.
Den är beslutför när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöterna är ense om beslutet. Vid
lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom fullmakt.
Ordföranden får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam)
eller vid telefonsammanträde eller med hjälp av annan teknisk utrustning.
Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående stycke ska protokoll upprättas. Protokoll
ska undertecknas av mötesordföranden och utsedd protokollsekreterare. Avvikande mening ska
antecknas i protokollet.
4 § Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till
kommitté eller annat organ eller till enskild styrelseledamot, anställd eller annan utsedd person.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande
underrätta styrelsen härom.

7 Kap Specialregionförbund (SRF)
1 § Specialregionförbund
För förbundets regionala verksamhet ska finnas Specialregionförbund (SRF).
Specialregionförbund (SRF) ska enligt dessa stadgar arbeta i enlighet med förbundets ändamål enligt
1 kap 1 §.
Förbundet fastställer Specialregionförbund (SRF) geografiska verksamhetsområde.
Förening tillhör den Specialregionförbund (SRF) inom vars geografiska område föreningen har sin
hemort.
Specialregionförbund (SRF) har följande namn:
Region 1
Norrbotten och Västerbotten
Region 2

Jämtland och Härjedalen

Region 3

Ångermanland och Medelpad
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Region 4

Dalarna, Gästrikland och Hälsingland

Region 5

Värmland, Bohuslän-Dal och Västergötland

Region 6

Uppland, Stockholm, Södermanland, Västmanland,
Örebro och Östergötland

Region 7

Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Halland,
Blekinge, Skåne och Gotland

2 § Specialregionförbundets namn och verksamhetsområde
Ändring av Specialregionförbund (SRF) geografiska område samt ändring av Specialregionförbund
(SRF) namn beslutas av förbundsmötet.
3 § Specialregionförbundets uppgift
Specialregionförbund (SRF) ansvarar inom sitt område för Förbundets gemensamma angelägenheter,
och ska arbeta i enlighet med Förbundets stadgar och beslut.
4 § Specialregionförbundets sammansättning
Specialregionförbund (SRF) omfattar de föreningar som är medlemmar i Förbundet, och som har sin
hemvist inom Specialregionförbundets gränser.
5 § Stadgar för Specialregionförbund (SRF)
Specialregionförbundets (SRF) stadgar ska följa de av förbundsmötet fastslagna normalstadgarna för
Specialregionförbund (SRF).
Förbundsstyrelsen ska godkänna de av Specialregionförbundsårsmötet antagna stadgarna.
Förbundsstyrelsen har rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot normalstadgarna för
Specialregionförbund (SRF) eller på annat sätt anses vara olämpliga.

8 Kap Tävlingar m.m.
1 § Tävlingsregler
Förbundets tävlingsverksamhet ska genomföras i enlighet med av förbundsstyrelsen fastställda
tävlingsregler och fattade beslut. Antagande av nya mästerskapsgrenar beslutas av
förbundsmötet.
2 § Mästerskapstävlingar
Vad avser mästerskapstävlingar hänvisas till Svenska Skidskytteförbundets Nationella Regler gällande
tävlingsbestämmelser.
3 § Fritt tillträde till tävling och uppvisning
Förbundsstyrelsens ledamöter och förbundets revisorer har fritt tillträde till alla tävlingar och
uppvisningar inom förbundet. Styrelseledamöterna i Specialregionförbund (SRF) har fritt tillträde till
alla tävlingar inom respektive Specialregionförbund (SRF).
4 § Bestraffningar
Bestraffningar handläggs, beroende på förseelsens art, enligt 14 kap RF:s stadgar och Förbundets
tävlingsregler.
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Enligt 14 kap RF:s stadgar förbehåller sig Förbundet bestraffningsrätten i ärenden om förseelse
begången vid av förbundet anordnad verksamhet.
Enskild person kan enligt 14 kap 5 § åläggas böter med högst 10 000 kronor.
Av Förbundets tävlingsregler framgår att tävlingsbestraffningar kan utdömas vid brott mot RF:s regler
mot doping samt ekonomiska oegentligheter (12 kap 4 § RF:s stadgar).
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Normalstadgar för Specialregionförbund (SRF)
Dessa stadgar är antagna av Specialregionförbundsmötet den XXXX juni 2013 och gäller från samma
dag och ersätter därmed versionen daterad XXXX.
Dessa stadgar för Specialregionförbund (SRF) XXXX är godkända av Svenska Skidskytteförbundet,
SSSF, den XXXX.
Dessa stadgar baseras på de normalstadgar för Specialregionförbund (SRF) som
ingår i Svenska Skidskytteförbundets (SSSF) stadgar antagna vid förbundsmötet 2012,
och som i sin tur ansluter till RF´s bestämmelser.
1 Kap Allmänna bestämmelser
1 § Uppgift/ändamål
Specialregionförbund (SRF) XXXX ska, enligt dessa stadgar och Svenska Skidskytteförbundets stadgar,
såsom Svenska Skidskytteförbundets regionala organ arbeta i enlighet med detta förbunds ändamål.
2 § Sammansättning
Specialregionförbund (SRF) XXXX omfattar de föreningar som är medlemmar i Svenska
Skidskytteförbundet, och som har sin hemvist inom regionens geografiska område.
3 § Verksamhetsområde
Specialregionförbund (SRF) XXXX verksamhet utövas inom det verksamhetsområde som anges enligt
7 kap 1,2 §§ i Svenska Skidskytteförbundets stadgar.
4 § Stadgar
Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av Specialregionförbundsårsmöte och ska
godkännas av Svenska Skidskytteförbundet.
5 § Beslutande organ
Specialregionförbund (SRF) XXXX beslutande organ är Specialregionförbundsårsmöte, extra
Specialregionförbundsårsmöte och Specialregionförbundsstyrelse.
Specialregionförbundsstyrelse får tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter inom
Specialregionförbundsstyrelsens arbetsområde.
6 § Verksamhets- och räkenskapsår
Specialregionförbund (SRF) XXXX verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1
maj till och med den 30 april.
Specialregionförbund (SRF) XXXX styrelsens arbetsår omfattar tiden från
Specialregionförbundsmötet, t o m påföljande Specialregionförbundsmöte.
7 § Sammansättning av styrelse m.m.
Specialregionförbund (SRF) XXXX ska verka för att styrelse, valberedning, kommittéer och andra
organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås och att ungdomar
ingår.
Jämställdhet ska också eftersträvas i delegationer för sådan organisation där fler än en person ska
ingå.
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8 § Firmateckning
Specialregionförbund (SRF) XXXX firma tecknas av Specialregionförbundsstyrelsen eller, om den så
beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.
9 § Skiljeklausul
Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, Specialregionförbund (SRF) XXXX eller
förbundet får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är
föreskriven i dessa stadgar eller RF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljemän.
10 § Upplösning av Region
Efter samråd med Svenska Skidskytteförbundet kan Specialregionförbundsårsmöte upplösa
Specialregionförbundet genom beslut härom med 2/3 majoritet. I beslut om upplösning av
Specialregionförbund (SRF) ska anges att Specialregionförbundets tillgångar ska användas till bestämt
idrottsfrämjande ändamål.

2 Kap Specialregionförbundsårsmöte
1 § Tidpunkt och kallelse
Specialregionförbundsårsmötet, som är Specialregionförbundets högsta beslutande organ, hålls
senast under juni månad på dag, som Specialregionförbundsstyrelsen bestämmer. Mötet får dock
inte hållas på dag när DF-möte pågår.
Kallelse till Specialregionförbundsårsmötet jämte förslag till föredragningslista ska av
Specialregionförbundsstyrelsen senast fyra veckor före mötet tillställas föreningarna. Förslag om
stadgeändring eller annat förslag av väsentlig betydelse för SRF eller dess föreningar ska utsändas
tillsammans med kallelsen.
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med
budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas
tillgängliga för föreningarna senast tre veckor före Specialregionförbundsårsmötet. I kallelsen ska
anges var dessa handlingar finns tillgängliga.
2 § Förslag till ärenden att behandlas av Specialregionförbundsårsmötet
Förslag till ärenden att behandlas vid Specialregionförbundsårsmötet ska vara
Specialregionförbundsstyrelsen tillhanda senast sex veckor före mötet.
Rätt att inge förslag tillkommer Specialregionförbund (SRF) XXXX tillhörande röstberättigad förening.
3 § Sammansättning och beslutförhetbeslutsförhet
Specialregionförbundsårsmötet består av ombud för föreningar inom regionen. Förening får utse
högst två ombud, vilka ska vara röstberättigade medlemmar i föreningen.
Ombud får representera endast en förening.
Specialregionförbundsårsmöte är beslutmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i
vederbörlig ordning deltar i mötets beslut.
Utöver ombuden gäller närvaro- och yttranderätt för enskild medlem i ansluten medlemsförening.
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4 § Rösträtt
Rösträtten vid Specialregionförbundsårsmöte bestäms genom röstlängd som har upprättats av
Svenska Skidskytteförbundets styrelse att gälla från och med den 1 maj.
Röstlängden upptar de föreningar som senast den 30 april har fullgjort sina stadgeenliga
förpliktelser mot Svenska Skidskytteförbundet samt de förpliktelser mot Specialregionförbund (SRF)
XXXX som kan ha bestämts av Specialregionförbundsårsmötet.
Röstlängden gäller oförändrad till dess ny röstlängd har tillställts Specialregionförbund (SRF) XXXX.
Varje röstberättigad förening har en röst.
Om förening deltar i mötet med fler än ett ombud, utövas rösträtten enligt av föreningen ingiven
fullmakt.
5 § Ärenden vid Specialregionförbundsårsmötet
Vid Specialregionförbundsårsmötet ska följande ärenden förkomma
1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval
av den röstlängd som SSSF styrelse har upprättat för Specialregionförbund (SRF) XXXX,
2. fastställande av föredragningslista för mötet,
3. fråga om mötets behöriga utlysande,
4. val av ordförande för mötet,
5. val av sekreterare för mötet,
6. val av protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare,
7. behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:
• Specialregionförbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1 maj till 30 april
• Specialregionförbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för tiden 1 maj till 30 april
• Specialregionförbund (SRF) XXXX:s revisorers berättelse för samma tid,
8. fråga om ansvarfrihet för Specialregionförbundsstyrelsens förvaltning,
9. behandling av förslag till Specialregionförbund (SRF) XXXX:s verksamhetsplan med ekonomisk
plan samt fastställande av eventuell årsavgift till Specialregionförbund (SRF) XXXX,
10. behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i 2. kap.2 §
samt av Specialregionförbundsstyrelsens förslag,
11. val av ordförande för Specialregionförbund (SRF) XXXX, tillika ordförande i
Specialregionförbundsstyrelsen för en tid av ett år,
12. val av övriga styrelseledamöter (halva antalet) för en tid av två år,
val av två styrelsesuppleanter, en första respektive andra, för en tid av ett år.
13. val av en revisor och personlig ersättare med uppgift att granska verksamhet,
räkenskaper och förvaltning inom Specialregionförbund (SRF) XXXX för en tid av ett år,
14. val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år,
15. beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till SSSF förbundsmöte,
16. beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till DF-mötet,
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse Specialregionförbund (SRF) XXXX eller dess föreningar
får inte fattas om det inte finns med i kallelsen till Specialregionförbundsårsmötet.
§ 6 § Valbarhet
Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person som är medlem i en till Svenska
Skidskytteförbundet ansluten förening.

18

[**]2013-07-16
Ledamot av Specialregionförbundsstyrelsen är inte valbar som revisor.
Arbetstagare hos Specialregionförbund (SRF) XXXX eller SSSF får inte väljas till ledamot av
Specialregionförbundsstyrelsen eller valberedningen.
7 § Extra Specialregionmöte
Specialregionförbundsstyrelsen kan kalla medlemmarna till extra Specialregionförbundsmöte.
Specialregionförbundsstyrelsen är skyldig att kalla till extra Specialregionförbundsmöte när en revisor
eller minst hälften av röstberättigade föreningar inom regionen begär det. Sådan framställning ska
avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När Specialregionförbundsstyrelsen mottagit en begäran om extra Specialregionförbundsmöte, ska
den inom fjorton dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med
förslag till föredragningslista för extra Specialregionförbundsmöte ska tillställas röstberättigade
föreningar senast sju dagar före mötet.
Underlåter Specialregionförbundsstyrelsen att utfärda förskriven kallelse, får de som gjort
framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.
Vid extra Specialregionförbundsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.
Extra Specialregionförbundsmöte får inte äga rum under tid då DF-stämma eller SSSF förbundsmöte
pågår.
8 § Beslut om omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Med undantag för de i 1. kap. 4 § nämnda fallet avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel
majoritet. Enkel majoritet kan vara 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 an 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.
Omröstningen sker öppet. Om röstberättigat ombud begär det, ska dock val ske slutet.
Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av
ordföranden vid mötet, om denne är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten.
Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.
9 § Ikraftträdande m.m.
Beslut fattade av Specialregionförbundsmöte gäller från mötets avslutande om inte annat bestäms.
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3 Kap Valberedningen
1 § Sammansättning m.m.
Valberedningen, som ska bestå av kvinnor och män, utgörs av ordföranden och två övriga
ledamöter valda av Specialregionförbundsårsmötet.
Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande. Valberedningen sammanträder när
ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.
2 § Åligganden
Valberedningen ska senast 31 mars tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid
Specialregionförbundsårsmötets slut, om de vill kandidera för nästkommande mandatperiod.
Senast den 20 april ska valberedningen meddela röstberättigade föreningar vilka som står i tur att
avgå och namnen på dem som har avböjt återval.
Senast fjorton dagar före Specialregionförbundsårsmötet ska valberedningen skriftligen delge
röstberättigade föreningar sitt förslag beträffande varje val enligt 2 kap 5 § 11-13 punkterna samt
meddela namnen på de kandidater i övrigt som förslagits till valberedningen.
Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han/hon i denna egenskap fått
kännedom om.
Valberedningens beslut ska protokollföras och efter Specialregionförbundsårsmötet ska protokollet
överlämnas till Specialregionförbundsstyrelsen.
3 § Förslagsrätt till valberedningen samt nominering vid Specialregionförbundsårsmötet
Röstberättigad förening får senast sex veckor före Specialregionförbundsårsmötet till valberedningen
avge förslag på personer för valen enligt 2 kap 5 § 11-13 punkterna.
Innan kandidatnomineringen börjar vid Specialregionförbundsårsmötet ska valberedningen meddela
sitt förslag beträffande varje val som ska förekomma enligt 2 kap 5 § 11-13 punkterna.
Kandidatnomineringen är fri, vilket innebär att ombud äger rätt att nominera personer utöver de
som föreslagits till valberedningen. Den som vid mötet föreslår kandidat, som inte är närvarande vid
mötet, bör försäkra sig om att personen är villig att åta sig uppdraget.

4 Kap Revisorer, revision
1 § Revisorer och revision
Specialregionförbundets verksamhet, förvaltning och räkenskaper ska revideras av minst en
revisor. DF har rätt att, efter anmälan till SRF, utse ytterligare en revisor i SRF.
Specialregionförbund (SRF) ska årligen till DF och SSSF inlämna verksamhetsberättelse med
årsredovisning/årsbokslut samt revisionsberättelse och revisionsrapport.
Omfattar Specialregionförbund (SRF) flera DF avses de DF där Specialregionförbund (SRF) XXXX har
verksamhet.
Specialregionförbund (SRF) XXXX räkenskaper och handlingar ska överlämnas till revisorn senast en
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månad före Specialregionförbundsårsmötet och ska, efter verkställd revision, tillsammans med
revisionsberättelsen vara Specialregionförbundsstyrelsen tillhanda senast 14 dagar före
Specialregionförbundsårsmötet.

5 Kap Specialregionförbundsstyrelsen
1 § Sammansättning
• Specialregionförbundsstyrelsen, som ska vara sammansatt av kvinnor och män, utgörs av
ordförande samt minst fyra övriga ledamöter valda av Specialregionförbundsårsmötet.
• Styrelsen utser inom sig vice ordförande och tillsätter sekreterare och kassör.
• Styrelsesuppleanterna kallas in i ordningsföljd av den ordinarie ledamot som har förhinder
att själv delta.
• Specialregionförbundsstyrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen.
Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt, samt får utses till befattning
inom styrelsen. En av SRF-årsmötet, enligt 3 kap 2 § RF:s stadgar, utsedd hedersledamot har
yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.
2 § Åligganden
Specialregionförbundsstyrelsen är Specialregionförbund (SRF) XXXX:s beslutande organ när
Specialregionförbundsårsmöte inte är samlat.
Specialregionförbundsstyrelsen ska
• verkställa Specialregionförbundsmötets beslut,
• hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna och övervaka
den idrottsliga ordningen i dess,
• På olika sätt stimulera medlemsföreningarna till en verksamhet som främjar sportens
intressen och utveckling.
• Planera och genomföra utbildningar i regionen.
• handha den idrott styrelsen företräder enligt gällande stadgar och bestämmelser,
verka för denna idrotts utveckling samt i övrigt tillvarata specialidrottens intressen,
• föranstalta om RM-tävlingar och andra tävlingar (ex Regional Cup) enligt RF:s och SSSF:s
bestämmelser,
• handha och ansvara för Specialregionförbund (SRF) XXXX:s medel,
• bereda ärenden, som ska föreläggas Specialregionförbundsmöte,
• förelägga Specialregionförbundsmötet förslag till Specialregionförbund (SRF) XXXX:s
verksamhetsplan med ekonomisk plan,
• avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagå RS, RIN, förbundsstyrelsen och DF-styrelsen
med upplysning och yttranden,
• senast den 30 april till SSSF insända rapport över genomförda RM-tävlingar,
• omgående efter Specialregionförbundsmöte till SSSF och DF insända verksamhets- och
revisionsberättelse,
• utöva prövningsrätt i ärenden, om vilka stadgas med förbehåll för vad som anges i 5
kap 4 § SSSF stadgar,
• bestämma om organisationen av tjänster vid Specialregionförbund (SRF) XXXX:s kansli samt i
förekommande fall anställa Specialregionförbund (SRF) XXXX:s arbetstagare,
• föra protokoll och sörja för förbundets bokföring,
• handlägga löpande ärenden i övrigt.
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3 § Kallelse, beslutförhetbeslutsförhet och omröstning
Specialregionförbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutför när
samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöterna är ense om beslutet. Vid
lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Röstning får inte ske genom fullmakt. Om ordföranden finner det erforderligt, kan ärende avgöras
genom skriftlig omröstning, mejl, sms, telefonmöte eller motsvarande. Sådant beslut ska anmälas vid
det närmast därefter följande sammanträdet.
Även valberedningens ledamöter inbjuds till styrelsesammanträden och erbjuds därmed möjligheten
att följa styrelsearbetet. Ledamot av valberedningen har då endast närvarorätt.
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.
4 § Överlåtelse av beslutanderätten
Specialregionförbundsstyrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till
verkställande utskott, som utses inom styrelsen, till kommitté eller annat organ, som har tillsatts för
särskild uppgift, eller på enskild styrelseledamot eller anställd.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska
regelbundet underrätta Specialregionförbundsstyrelsen härom.
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