10.30 RS förslag till RF stämman: Övriga ändringar i RF:s stadgar

10.30 Övriga ändringar i RF:s stadgar
Förslag:
RS föreslår att RF-stämman beslutar
att

anta RS förslag till ändringar i RF:s stadgar enligt bilaga 1,

Bilagor:
Bilaga 1. Förslag till övriga ändringar RF:s stadgar

Bilaga 1 till ärende 10.30
Övriga ändringar i RF:s stadgar
Riksidrottsstyrelsens (RS) kommentarer till de föreslagna ändringarna återfinns efter
nedanstående stadgetext (se s. 16 ff).

Nuvarande lydelse

RS förslag

2 kap

2 kap

Grundläggande
bestämmelser för
Sveriges
Riksidrottsförbund
(RF)

2 § Omfattning- organisatorisk
uppbyggnad

Grundläggande
bestämmelser för
Sveriges
Riksidrottsförbund
(RF)

2 § Omfattning- organisatorisk
uppbyggnad
(…)

(…)

RF har för sin regionala verksamhet RF-SISU
distrikt (Distrikt).

RF har för sin regionala verksamhet
Distriktsidrottsförbund (DF).

8§
Skiljeklausul

8§
Skiljeklausul
Talan i tvist där parterna är enskild medlem,
förening, IdrottsAB, SDF, DF, SF eller RF får
inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist
ska, utom i fall då annan särskild ordning är
föreskriven i dessa stadgar eller SF:s stadgar,
avgöras enligt ett av RS fastställt reglemente
för idrottens skiljenämnd.

Talan i tvist där parterna är, eller när
omtvistat rättsförhållande gällde var, enskild
medlem, funktionär, förening, IdrottsAB,
SDF, Distrikt, SF eller RF får inte väckas vid
allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då
annan särskild ordning är föreskriven i dessa
stadgar eller SF:s stadgar, avgöras enligt ett av
RS fastställt reglemente för idrottens
skiljenämnd.
Talan måste anhängiggöras senast inom två år
från tvistens uppkomst.

2

3 kap
Allmänna
bestämmelser

3 kap
Allmänna
bestämmelser

1§
Valbarhet inom RF:s organisationer

1§
Valbarhet inom RF:s organisationer

För valbarhet till organ som väljs av årsmöte
inom RF, DF, SF, SDF och förening krävs att
den nominerade är röstberättigad medlem i
förening ansluten till RF.

För valbarhet till organ som väljs av årsmöte
inom RF, Distrikt, SF, SDF och förening krävs
att den nominerade är röstberättigad medlem
i förening ansluten till RF.

Arbetstagare hos RF, DF, Studieförbundet
SISU-Idrottsutbildarna (SISU) eller SISU:s
distriktsförbund får inte väljas till ledamot av
RS eller DF-styrelse eller till ledamot i
Dopingnämnden (DoN) eller
Riksidrottsnämnden (RIN).

Arbetstagare hos RF, Distrikt eller
Studieförbundet SISU-Idrottsutbildarna
(SISU) får inte väljas till ledamot av RS eller
Distriktsstyrelse eller till ledamot i
Dopingnämnden (DoN) eller
Riksidrottsnämnden (RIN).

(…)

(…)

Arbetstagare inom RF, DF, SF, SDF, SISU,
SISU distriktsförbund, förening och IdrottsAB
får inte vara revisor eller revisorssuppleant i
RF, DF, SF, SDF, eller väljas till ledamot av
valberedning i organisation av vilken denne är
anställd.

Arbetstagare inom RF, Distrikt, SF, SDF,
SISU, förening och IdrottsAB får inte vara
revisor eller revisorssuppleant i RF, Distrikt,
SF, SDF, eller väljas till ledamot av
valberedning i organisation av vilken denne är
anställd.

5§
Utseende av hedersordförande och
hedersledamot

5§
Utseende av hedersordförande och
hedersledamot

RF-stämma samt årsmöte med SF, DF, SDF
och förening får på förslag av styrelsen utse
enskild person till hedersordförande eller
hedersledamot i vederbörande organisations
styrelse. Sådan ledamot får adjungeras till
styrelsen enligt 4§ ovan.

RF-stämma samt årsmöte med SF, Distrikt,
SDF och förening får på förslag av styrelsen
utse enskild person till hedersordförande eller
hedersledamot i vederbörande organisations
styrelse. Sådan ledamot får adjungeras till
styrelsen enligt 4§ ovan.

6§

6§

Fritt tillträde till tävling och uppvisning

Fritt tillträde till tävling och uppvisning

(…)

(…)
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Samma rätt tillkommer DF-styrelses
ledamöter och DF:s revisorer till tävling eller
uppvisning inom vederbörande DF:s
verksamhetsområde. Legitimationskort
utfärdas av DF-styrelsen.

Samma rätt tillkommer Distriktsstyrelses
ledamöter och Distrikts revisorer till tävling
eller uppvisning inom vederbörande Distrikts
verksamhetsområde. Legitimationskort
utfärdas av Distriktsstyrelsen.

RS får, när särskilda skäl föreligger, utfärda
legitimationskort åt annan än som nämnts i
första stycket. Motsvarande rätt tillkommer
DF-styrelse beträffande tävlingar m m inom
vederbörande DF:s verksamhetsområde.

RS får, när särskilda skäl föreligger, utfärda
legitimationskort åt annan än som nämnts i
första stycket. Motsvarande rätt tillkommer
Distriktsstyrelse beträffande tävlingar m m
inom vederbörande Distrikts
verksamhetsområde.

4 kap

4 kap

RF-stämma

RF-stämma

6§
Valbarhet för uppdrag i RF-organ

6§
Valbarhet för uppdrag i RF-organ
Ledamot eller ersättare i RS, SF-styrelse, DFstyrelse eller SDF-styrelse är inte valbar som
revisor eller revisorsersättare enligt 8 § 14 och
15 punkterna.

Ledamot eller ersättare i RS, SF-styrelse,
Distriktsstyrelse eller SDF-styrelse är inte
valbar som revisor eller revisorsersättare
enligt 8 § 14 och 15 punkterna.
8§

8§

Ärenden vid RF-stämma

Ärenden vid RF-stämma

(…)

(…)

Vid RF-stämma ska följande ärenden
förekomma

Vid RF-stämma ska följande ärenden
förekomma

(…)

(…)
7. behandling av förslag till idrottens
verksamhetsinriktning och ekonomisk plan
för den kommande perioden, valberedningens
förslag om arvode för RS valda ledamöter,
ärenden som i övrigt hänskjutits till mötet av
RS samt av ärenden, om vilka förslag getts in i
den ordning som sägs i 5 §,

7. behandling av förslag till RF:s
verksamhetsinriktning och ekonomisk plan
för den kommande perioden, valberedningens
förslag om arvode för RS valda ledamöter,
valberedningens förslag om arvode för
förtroendevalda i RF:s övriga stämmovalda
organ, ärenden som i övrigt hänskjutits till
mötet av RS samt av ärenden, om vilka förslag
getts in i den ordning som sägs i 5 §,

Yttrande- och förslagsrätt m m

9§
Yttrande- och förslagsrätt m m

(…)

(…)

DF har yttranderätt. Med RF-stämmans
samtycke har även annan yttranderätt.

Distrikt har yttranderätt. Med RF-stämmans
samtycke har även annan yttranderätt.

9§

4

5 kap

Riksidrottsstyrelsen
(RS)

5 kap

Riksidrottsstyrelsen
(RS)

2§
Åligganden

2§
Åligganden

RS ska
(…)

RS ska
(…)

6. årligen tillgängliggöra RF:s årsredovisning
för SF och DF,

6. årligen tillgängliggöra RF:s årsredovisning
för SF och Distrikt,

(…)

(…)

16. granska SF:s och DF:s förvaltnings- och
verksamhetsberättelser samt insända
revisionshandlingar,

16. granska SF:s och Distrikts förvaltningsoch verksamhetsberättelser samt insända
revisionshandlingar,

3§
Tillsyn

3§
Tillsyn

RS har rätt att utöva tillsyn över DF:s
verksamhet.

RS har rätt att utöva tillsyn över Distrikts
verksamhet.

6 kap
(RIN)

Riksidrottsnämnden 6 kap
(RIN)

Riksidrottsnämnden

1§

1§

Sammansättning
RIN, som har sitt säte i Stockholm, består av
ordförande, vice ordförande och sex övriga
ledamöter och väljs av RF-stämman. Antalet
övriga ledamöter ska vara lika fördelat mellan
könen.

Sammansättning
RIN, som har sitt säte i Stockholm, består av
ordförande, vice ordförande och sex övriga
ledamöter och väljs av RF-stämman. Antalet
övriga ledamöter ska vara lika fördelat mellan
könen.

Nämnden tillsätter sekreterare. Ordföranden
bestämmer efter samråd med vice
ordföranden om arbetsfördelningen dem
emellan.

RIN har rätt att inom sig utse ersättare vid
förfall för ordföranden och vice ordföranden.

2§
Åligganden

2§
Åligganden

RIN prövar som högsta organ ärenden enligt
14 och 15 kap.

RIN prövar som högsta organ ärenden enligt
14 och 15 kap. liksom ärenden enligt Idrottens
antidopingreglemente respektive Idrottens
reglemente om otillåten vadhållning samt
manipulation av idrottslig verksamhet. Andra
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Nämnden tillsätter sekreterare. (…).

tvistefrågor, inklusive men inte begränsat till
beslut i administrativa ärenden, prövas enligt
den ordning som föreskrivs i 2 kap. 8 §.
5§
Uppgiftsskyldighet till
RIN

5§
Uppgiftsskyldighet till
RIN
RIN har rätt att infordra yttranden och
upplysningar och ta del av handlingar från
SF, SDF, DF, förening samt annat
idrottsorgan och enskild person inom RF.
RIN har motsvarande rätt beträffande
IdrottsAB enligt 11 kap. 3 § i ärenden
avseende bolagets idrottsliga verksamhet.

8 kap

RIN har rätt att infordra yttranden och
upplysningar och ta del av handlingar från
SF, SDF, Distrikt, förening samt annat
idrottsorgan och enskild person inom RF.
RIN har motsvarande rätt beträffande
IdrottsAB enligt 11 kap. 3 § i ärenden
avseende bolagets idrottsliga verksamhet.

8 kap

Föreningarna

1§
Medlemskap i specialidrottsförbund (SF)
(…)

Föreningarna

1§
Medlemskap i specialidrottsförbund (SF)
(…)
Medlemskap i SF innebär samtidigt att
föreningen blir medlem i SDF och Distrikt.

Medlemskap i SF innebär samtidigt att
föreningen blir medlem i SDF och DF.
2§
Medlemskapets upphörande

2§
Medlemskapets upphörande

(…)

(…)
Förening får också uteslutas, om den inte
uppfyller villkoren enligt 1 § eller om den har
underlåtit att rätta sig efter beslut som har
fattats av RF, SF, Distrikt eller SDF eller annars
påtagligt har motarbetat SF:s intressen.
(…)

Förening får också uteslutas, om den inte
uppfyller villkoren enligt 1 § eller om den har
underlåtit att rätta sig efter beslut som har
fattats av RF, SF, DF eller SDF eller annars
påtagligt har motarbetat SF:s intressen.
(…)

Beslut om medlemskapets upphörande får
överklagas hos RIN enligt reglerna i 15 kap.

Beslut om uteslutning får överklagas hos
RIN enligt reglerna i 15 kap.
Medlemskapets upphörande i SF innebär
samtidigt att föreningens medlemskap i SDF
och DF upphör.
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Medlemskapets upphörande i SF innebär
samtidigt att föreningens medlemskap i
SDF och Distrikt upphör.

3§
Distriktstillhörighet

3§
Distriktstillhörighet
Förening är medlem i det DF inom vars
geografiska område föreningens hemort är
belägen. Om SDF finns är föreningen medlem
i det SDF inom vars geografiska område
föreningens hemort är belägen.

Förening är medlem i det Distrikt inom vars
geografiska område föreningens hemort är
belägen. Om SDF finns är föreningen medlem
i det SDF inom vars geografiska område
föreningens hemort är belägen.
4§
Rösträtt

4§
Rösträtt
Om förenings rösträtt vid SF-, SDF- och DFmöte föreskrivs i respektive organisationers
stadgar.

Om förenings rösträtt vid SF-, SDF- och
Distriktsmöte föreskrivs i respektive
organisationers stadgar.
5§
Åligganden

5§
Åligganden

Förening ska

Förening ska

(…)

(…)
3. på begäran av RS eller vederbörande SF-,
SDF- eller DF-styrelse ställa föreningens
handlingar till förfogande, samt lämna av
dessa organ begärda uppgifter,
(…)

3.

(…)
4.

6.

på begäran av RS eller vederbörande
SF-, SDF- eller Distriktsstyrelse ställa
föreningens handlingar till förfogande,
samt lämna av dessa organ begärda
uppgifter,

på begäran av RIN, DoN,
Idrottsombudsmannen eller ADSE
lämna uppgifter samt avge yttranden.

9 Kap

Regional verksamhet

på begäran av RIN, DoN,
Idrottsombudsmannen, ADSE eller
idrottens skiljenämnd lämna uppgifter
samt avge yttranden.

9 Kap

Regional verksamhet

1§
RF-SISU distriktsförbund

1§
RF-SISU distrikt

RF och Studieförbundet SISU
Idrottsutbildarna (SISU) har för sin regionala
verksamhet gemensamma distriktsförbund
(RF-SISU distriktsförbund).

RF och Studieförbundet SISU
Idrottsutbildarna (SISU) har för sin regionala
verksamhet gemensamma RF-SISU distrikt
(Distrikt).
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RF-SISU distriktsförbund består av de
föreningar inom SF och SISU:s övriga
medlemsorganisationer (MO) som har sin
hemort inom distriktets geografiska område
enligt 2 §.

Distrikten består av de föreningar inom SF
och SISU:s övriga medlemsorganisationer
(MO) som har sin hemort inom distriktets
geografiska område enligt 2 §.

2 § RF-SISU distriktsförbundens namn och 2 § Distriktens namn och
verksamhetsområde
verksamhetsområde
Distrikten har namn och verksamhetsområde
RF-SISU distriktsförbunden har namn och
enligt nedan:
verksamhetsområde enligt nedan:
(…)

(…)

Ändring av RF-SISU distriktsförbunds
verksamhetsområde (RF-SISU
distriktsförbunds gränser) samt ändring av
RF-SISU distriktsförbunds namn beslutas av
RF-stämman efter RF-SISU distriktsförbunds
hörande.

Ändring av Distriktens verksamhetsområde
(Distriktens gränser) samt ändring av
Distriktens namn beslutas av RF-stämman
efter Distriktens hörande.

3§
Distriktets uppgift

3§
RF-SISU Distriktsförbundets uppgift
RF-SISU Distriktsförbund har till uppgift att
sköta idrottsrörelsens gemensamma
angelägenheter inom distriktets gränser samt
att enligt SISU:s stadgar planera, leda,
samordna och utveckla studie-, bildnings- och
utbildningsverksamheten inom distriktet.

Distrikt har till uppgift att sköta
idrottsrörelsens gemensamma angelägenheter
inom distriktets gränser samt att enligt SISU:s
stadgar planera, leda, samordna och utveckla
studie-, bildnings- och
utbildningsverksamheten inom distriktet.
Distrikt ska arbeta i enlighet med RFstämmans och SISU-stämmans samt RS och
SISU:s förbundsstyrelses (FS) beslut.

RF-SISU Distriktsförbund ska arbeta i
enlighet med RF-stämmans och SISUstämmans samt RS och SISU:s
förbundsstyrelses (FS) beslut.
4§
RF-SISU Distriktsförbundets stadgar

4§
Distriktets stadgar

RF-SISU distriktsförbundets stadgar ska följa
den av RS och FS fastslagna stadgemallen för
RF-SISU distriktsförbund.

Distriktets stadgar ska följa den av RS och FS
fastslagna stadgemallen för RF-SISU distrikt.
5§
Distriktsstämma

5§
RF-SISU Distriktsstämma
RF-SISU Distriktsstämma består av ombud
för medlemsföreningarna inom distriktets
gränser. Ombuden utses antingen genom
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Distriktsstämma består av ombud för
medlemsföreningarna inom distriktets
gränser. Ombuden utses antingen genom
beslut på respektive SF:s och MO

beslut på respektive SF:s och MO
distriktsorgans stämma eller, där sådant
distriktorgan saknas eller omfattar ett större
geografiskt område än RF-SISU
distriktsförbunds, direkt av respektive
medlemsföreningar inom distriktet.
Finns flera distriktsorgan för samma SF eller
MO inom ett RF-SISU distriktsförbund och
erhåller dessa färre antal röster än antalet
distriktsorgan, ska de avgöra vem som ska
vara ombud vid mötet. Om distriktsorgan
saknas ska de till SF eller MO anslutna
föreningarna inom RF-SISU
distriktsförbundets gränser komma överens
om att utse ombud på samma grunder som
gäller för ett distriktsorgan enligt nedan.
Ombud får representera endast ett
distriktsorgan och ha endast en röst. Ombud
får inte vara ledamot av RF-SISU
distriktsförbundets styrelse.
Antalet röster bestäms av antalet föreningar
inom RF-SISU distriktsförbundet.
Antalet röster på RF-SISU distriktsstämman
är:
för RF-SISU distriktsförbund med högst 600
föreningar 70 röster
för RF-SISU distriktsförbund med 601 – 900
föreningar 80 röster

distriktsorgans stämma eller, där sådant
distriktorgan saknas eller omfattar ett större
geografiskt område än Distriktets, direkt av
respektive medlemsföreningar inom
Distriktet.
Finns flera distriktsorgan för samma SF eller
MO inom ett Distrikt och erhåller dessa färre
antal röster än antalet distriktsorgan, ska de
avgöra vem som ska vara ombud vid mötet.
Om distriktsorgan saknas ska de till SF eller
MO anslutna föreningarna inom Distriktets
gränser komma överens om att utse ombud på
samma grunder som gäller för ett
distriktsorgan enligt nedan.
Ombud får representera endast ett
distriktsorgan och ha endast en röst. Ombud
får inte vara ledamot av Distriktsstyrelse.
Antalet röster bestäms av antalet föreningar
inom Distriktet.
Antalet röster på distriktsstämma är:
för Distrikt med högst 600 föreningar 70
röster
för Distrikt med 601 – 900 föreningar 80
röster
för Distrikt med över 900 föreningar 90
röster.
(…)

Föreningar inom Distriktets gränser som
tillhör samma SF, som uppfyller kraven för
medlemskap enligt 10 kap. 2 §, erhåller
(…)
tillsammans en grundröst.
Föreningar inom RF-SISU distriktsförbundets Fleridrottsförbund erhåller tilläggsröster
gränser som tillhör samma SF, som uppfyller enligt följande.
kraven för medlemskap enligt 10 kap. 2 §,
(…)
erhåller tillsammans en grundröst.
Föreningar i SISU:s
Fleridrottsförbund erhåller tilläggsröster
medlemsorganisationer (MO), som
enligt följande.
inte är medlemmar i RF, har rösträtt
(…)
på distriktsstämma. MO:s
distriktsorgan har samma röstetal
för RF-SISU distriktsförbund med över 900
föreningar 90 röster.
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Föreningar i SISU:s medlemsorganisationer
(MO), som inte är medlemmar i RF, har
rösträtt på RF-SISU distriktsstämma. MO:s
distriktsorgan har samma röstetal som SF:s
distriktsorgan av motsvarande storlek enligt
ovan.

som SF:s distriktsorgan av
motsvarande storlek enligt ovan.

11 kap Specialidrottsförbund 11 kap Specialidrottsförbund
(SF)
(SF)
3b§
SF:s IdrottsAB

3b§
SF:s IdrottsAB

(…)

(…)

I upplåtelseavtalet mellan SF och IdrottsAB
ska föreskrivas att:

I upplåtelseavtalet mellan SF och IdrottsAB
ska föreskrivas att:

(…)

(…)

4.
IdrottsAB på begäran av RIN,
RS, Idrottsombudsmannen, DoN och ADSE
ska lämna yttranden och upplysningar samt
handlingar i ärenden avseende bolagets
idrottsliga verksamhet.

4.
IdrottsAB på begäran av RIN,
RS, Idrottsombudsmannen, DoN, ADSE
eller idrottens skiljenämnd ska lämna
yttranden och upplysningar samt handlingar
i ärenden avseende bolagets idrottsliga
verksamhet.

4§
Åligganden

4§
Åligganden

SF ska

SF ska

(…)

(…)

6.
på begäran av RS, RIN,
6.
på begäran av RS, RIN,
Idrottsombudsmannen, DoN och ADSE lämna Idrottsombudsmannen, DoN, ADSE eller
uppgifter samt avge yttranden,
idrottens skiljenämnd lämna uppgifter samt
avge yttranden,
6§
Specialidrottsdistriktsförbund (SDF)

6§
Specialidrottsdistriktsförbund (SDF)

(…)

(…)

SDF:s gränser ska omfatta ett eller flera DF
eller ett eller flera län. Avvikelse härifrån
ska godkännas av RS.
(…)

SDF:s gränser ska omfatta ett eller flera
Distrikt eller ett eller flera län. Avvikelse
härifrån ska godkännas av RS.
(…)
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SDF upprättas av SF efter samråd med
vederbörande DF-styrelse. Innan beslut tas
om SDF:s namn ska RF höras. SDF med
samma geografiska gränser bör ha likartad
benämning.

SDF upprättas av SF efter samråd med
vederbörande Distriktsstyrelse. Innan beslut
tas om SDF:s namn ska RF höras. SDF med
samma geografiska gränser bör ha likartad
benämning.

7§
Revisorer och revision

7§
Revisorer och revision

(…)

(…)

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

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

12 kap Tävlingar

12 kap Tävlingar

4§
Tävlingsbestraffning

4§
Tävlingsbestraffning

(…)

(…)
SF:s beslut om tävlingsbestraffning får
överklagas hos RIN enligt 15 kap. 2 §.

14 kap Bestraffningsärenden 14 kap Bestraffningsärenden
2§
Förseelser

2§
Förseelser

Bestraffning kan ådömas

Bestraffning kan ådömas

(…)

(…)

5.
den som bryter mot
sekretessbestämmelse i RF:s eller DF:s
stadgar eller reglementen eller SF:s eller
SDF:s stadgar, reglementen eller

5.
den som bryter mot
sekretessbestämmelse i RF:s eller
Distrikts stadgar eller reglementen
eller SF:s eller SDF:s stadgar,
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tävlingsregler,

reglementen eller tävlingsregler,

7. den som under eller i samband med
tävling, uppvisning eller träning eller med
anledning av något, som därunder
förekommit, demonstrerat, uppträtt
förolämpande eller på annat sätt otillbörligt
mot deltagare, ledare, tränare, funktionär
eller åskådare eller visat ohörsamhet mot
funktionärs anvisningar eller föreskrifter,

7. den som under eller i samband med tävling,
uppvisning eller träning eller med anledning
av något, som därunder förekommit,
demonstrerat, uppträtt förolämpande eller på
annat sätt otillbörligt mot utövare, ledare,
tränare, funktionär eller åskådare eller visat
ohörsamhet mot funktionärs anvisningar eller
föreskrifter,

9.
den som genom osanna
uppgifter eller på annat sätt vilselett eller
försökt vilseleda, eller utövat otillbörlig
påverkan mot funktionär eller annan enskild
person, förening, annat organ inom RF eller
IdrottsAB i eller för vederbörandes
idrottsliga verksamhet,

9.
den som genom osanna
uppgifter eller på annat sätt vilselett eller
försökt vilseleda, eller utövat otillbörlig
påverkan mot funktionär eller annan enskild
person, förening, IdrottsAB, RF eller något av
dess organ eller internationellt idrottsorgan i
eller för vederbörandes idrottsliga
verksamhet,

6§
Avstängning

6§
Avstängning

Avstängning får ådömas enskild person och
avse något av följande alternativ.

Avstängning får ådömas enskild person och
avse något av följande alternativ.

a) Deltagande i tävling och uppvisning
inom den idrott förseelsen har begåtts.

a) Utövares deltagande i tävling och
uppvisning inom det SF förseelsen har
begåtts.

b) Uppdrag inom den idrott förseelsen har
begåtts.
c) Deltagande i tävling och uppvisning
samt utövande av uppdrag inom den
idrottsgren förseelsen har begåtts.

b) Uppdrag inom det SF förseelsen har
begåtts.
c) Utövares deltagande i tävling och
uppvisning samt utövande av uppdrag
inom det SF förseelsen har begåtts.

Avstängningen omfattar alla idrottsgrenar
som administreras av berört SF, såvida inte
SF i sina tävlingsregler föreskrivit att
avstängning får begränsas till att avse viss
eller vissa idrottsgrenar.

Avstängningen omfattar alla idrottsgrenar
som administreras av berört SF, såvida inte
SF i sina stadgar eller tävlingsregler
föreskrivit att avstängning får begränsas
till att avse viss eller vissa idrottsgrenar.

(…)
(…)
SF får i sina stadgar föreskriva att avstängning
SF får i sina stadgar eller tävlingsregler
kan omfatta även träning i anläggning som
föreskriva att avstängning kan omfatta även
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disponeras av:

träning i anläggning som disponeras av:
(…).

(…).
7§
Straffmätning

7§
Straffmätning
Är förseelse med hänsyn till
omständigheterna att anse som ringa, får
endast tillrättavisning.

Är förseelse med hänsyn till
omständigheterna att anse som ringa, får
endast tillrättavisning ådömas.
(…)

(…)

Endast en påföljd får förekomma i varje
enskilt fall. SF får dock i sina stadgar eller
tävlingsregler föreskriva att avstängning upp
t.o.m. en månad eller fyra tävlingstillfällen,
kan kombineras med böter.

Endast en påföljd får förekomma i varje
enskilt fall. SF får dock i sina stadgar
föreskriva att avstängning upp t.o.m. en
månad eller fyra tävlingstillfällen, kan
kombineras med böter.

8§
Bestraffningsorgan

8§
Bestraffningsorgan

(…)

(…)
Skulle i något fall behörigt
bestraffningsorgan enligt ovannämnda
bestämmelser saknas eller är vederbörande
SF anmälande part eller är fråga om
förseelse av ledamot av DF-styrelse,
ledamot av SF-styrelse eller ledamot av RS,
ska bestraffningsärendet handläggas av
RIN.

Skulle i något fall behörigt
bestraffningsorgan enligt ovannämnda
bestämmelser saknas eller är vederbörande
SF anmälande part eller är fråga om
förseelse av ledamot av Distriktsstyrelse,
ledamot av SF-styrelse eller ledamot av RS,
ska bestraffningsärendet handläggas av
RIN. Är fråga om förseelse av ledamot av
SDF-styrelse, ska ärendet handläggas av
vederbörande SF.
12 §
Handläggning

12 §
Handläggning

(…)

(…)
SF, DF, SDF, förening och enskild person
inom RF, ADSE, Idrottsombudsmannen och
IdrottsAB är skyldiga att på begäran av
bestraffningsorgan avge yttrande och
upplysningar.
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SF, Distrikt, SDF, förening och enskild person
inom RF, ADSE, Idrottsombudsmannen och
IdrottsAB är skyldiga att på begäran av
bestraffningsorgan avge yttrande och
upplysningar.

13 §
Avstängning under utredning

13 §
Avstängning under utredning

(…)

(…)

Beslut om avstängning under utredning ska
genast och i vart fall inom tre dagar från
beslutets meddelande avsändas i vanligt brev
med posten såväl till den avstängde som hans
förening, IdrottsAB, SDF och SF.

Beslut om avstängning under utredning ska
genast och i vart fall senast inom tre dagar
från beslutets meddelande tillställas den
avstängde, hens förening, IdrottsAB, SDF
och SF samt i förekommande fall
Idrottsombudsmannen.

15 §
Överläggning m m

15 §
Överläggning m m

(…)
Kan en fråga inte avgöras på detta sätt, men
vill flertalet fälla, och är de inte ense om
påföljden, då ska de röster, som avgetts för
den strängaste påföljden anses avgivna även
för den närmast lindrigare och därefter, om
det erfordras, meningarna efter samma
grundsats sammanläggas, tills en mening
måste anses omfattad av flertalet röstande.
17 §

(…)
Kan en fråga inte avgöras på detta sätt, men
vill flertalet fälla, och är de inte ense om
påföljden, ska de röster, som avgetts för den
strängaste påföljden sammanläggas med den
närmast lindrigare och därefter, om det
erfordras, meningarna efter samma grundsats
sammanläggas, tills en mening omfattas av
flertalet röstande.
17 §

Expediering m m

Expediering m m

Beslut i bestraffningsärende ska, även om
beslutet meddelats på annat sätt, genast och i
vart fall senast inom tre dagar avsändas till
parterna, den anmäldes förening, IdrottsAB
och i förekommande fall den anmäldes SDF
och SF.
Rör ärendet förseelse som sägs i 2 § 8
punkten, ska brev inom samma tid avsändas
den som av SF fått särskild rätt att föra talan i
bestraffningsärende.
19 §

Beslut i bestraffningsärende ska, även om
beslutet meddelats på annat sätt, genast och i
vart fall senast inom tre dagar avsändas till
parterna, den anmäldes förening, IdrottsAB
och i förekommande fall den anmäldes SDF
och SF samt Idrottsombudsmannen.
Rör ärendet förseelse som sägs i 2 § 8
punkten, ska beslutet inom samma tid
tillställas den som av SF fått särskild rätt att
föra talan i bestraffningsärende.
19 §

Överklagande m m

Överklagande m m

Beslut i bestraffningsärende får, om inte annat
sägs, av såväl anmälande som bestraffad part
överklagas hos högre bestraffningsorgan. Utan
att vara part får beslut alltid överklagas av
Idrottsombudsmannen och den som av SF fått
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Beslut i bestraffningsärende får, om inte annat
föreskrivs, av såväl anmälande som bestraffad
part överklagas hos högre bestraffningsorgan.
Utan att vara part får beslut alltid överklagas
av Idrottsombudsmannen och den som av SF

särskild rätt att föra talan i
bestraffningsärende.

fått särskild rätt att föra talan i
bestraffningsärende.

(…)

(…)

Beslut som meddelats av SF överklagas hos
RIN. För att RIN ska ta upp vissa ärenden till
prövning krävs enligt 6 kap 3 §
prövningstillstånd. Mot RIN:s beslut får talan
inte föras annat än i ärende avseende
dopingförseelse enligt idrottens
antidopingreglemente.

Beslut som meddelats av SF-organ överklagas
hos RIN. För att RIN ska ta upp vissa ärenden
till prövning krävs enligt 6 kap 3 §
prövningstillstånd. Mot RIN:s beslut får talan
inte föras annat än i ärende avseende
dopingförseelse enligt idrottens
antidopingreglemente.

15 kap Överklagande av
15 kap Överklagande av
beslut som inte avser
beslut som inte avser
bestraffningsärende
bestraffningsärende
3§

3§
Övriga beslut

Övriga beslut

Annat beslut av föreningsmöte eller föreningsstyrelse, förbundsmöte eller förbundsstyrelse inom RF, än sådant som nämns i 1 §
och 2 §, får överklagas enligt nedan om
beslutet inte tillkommit i behörig ordning eller
på annat sätt strider mot gällande stadgar
eller tävlingsregler.

Annat beslut av föreningsmöte eller föreningsstyrelse, förbundsmöte eller förbundsstyrelse inom RF, än sådant som nämns i 1 §
och 2 §, får överklagas enligt nedan om
beslutet inte tillkommit i behörig ordning eller
på annat sätt strider mot gällande stadgar
eller tävlingsregler.

(…)

(…)

2.
Beslut av DF-möte eller
DF-styrelse får överklagas av förening eller
SDF inom distriktet eller, om SDF saknas, av
berört SF.

2.
Beslut av Distriktsmöte eller
Distriktsstyrelse får överklagas av förening
eller SDF inom distriktet eller, om SDF
saknas, av berört SF.
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RS kommentarer
Bakgrund
RF:s stadgar är det grundläggande regelverket inom idrottsrörelsen. Det kan liknas vid ett
samlat avtal för de 70 medlemsförbund (SF), som konstituerar RF.
Alla stadgar, inklusive RF:s, är dokument som med jämna mellanrum bör ses över,
uppdateras och förfinas. RF:s stadgekommitté har inom ramen för av RS givna direktiv
utarbetat ett förslag till uppdateringar av RF:s stadgar.
Förslaget behandlades av RS vid sammanträde den 8–9 december 2020 då RS, utan eget
ställningstagande, beslutade att uppdra till GS att skicka förslaget till ändringar i RF:s
stadgar på remiss till SF och Distrikt.
Vid remisstidens utgång hade 25 SF inkommit med svar, som har övervägts i det fortsatta
arbetet med förslaget till reviderade stadgar.

Motiv till föreslagna revideringar
2 kap Grundläggande bestämmelser för Sveriges Riksidrottsförbund (RF)
I 2 § föreslås en språklig justering avseende RF-SISU distrikt. Genomgående i RF:s
stadgar föreslås språkliga justeringar där benämningarna Distriktsförbund, DF och RFSISU Distriktsförbund används. Sedan sammanläggningen av RF:s distriktsförbund och
SISU:s distriktsförbund den 1 januari 2020 används inte längre dessa benämningar utan
numera används istället RF-SISU distrikt eller förkortningen Distrikt.
I 8 § första stycket föreslås ett tillägg som utvidgar bestämmelsen till att omfatta även
tidpunkten för när tvisten uppkom och inte endast tidpunkten för när talan väcks.
Ändringen motiveras av att tvister inom idrotten bör hanteras av idrottens skiljenämnd
och inte av allmän domstol. Genom tillägget föreligger hinder för allmän domstol att
pröva tvist som avser förhållanden som förelåg när parten var ansluten till RF, även om
parten inte längre är ansluten till RF när tvisten prövas. Därutöver föreslås ett tillägg till
förtydligande att även funktionärer omfattas av skiljeklausulen. Vidare föreslås ett tillägg
i ett nytt andra stycke med anledning av Svenska Friidrottsförbundets synpunkt att det
föreslagna tillägget är alltför långtgående, då den föreslagna skrivningen kan innebära att
en enskild under lång tid efter att hen inte längre är medlem i en förening är bunden av
skiljeklausulen. Genom det föreslagna tillägget i andra stycket begränsas tiden för
anhängiggörande till två år från tvistens uppkomst.
Svenska Friidrottsförbundets och Svenska Innebandyförbundets övriga synpunkter
avseende reglementet för Idrottens skiljenämnd får övervägas vid RS översyn av
reglementet.
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3 kap Allmänna bestämmelser
I 1, 5 och 6 §§ föreslås språkliga justeringar där RF-SISU distrikt omnämns.
4 kap RF-stämma
I 6 och 9 §§ föreslås språkliga justeringar där RF-SISU distrikt omnämns.
I 8 § 7 p föreslås en språklig justering till förtydligande att det är RF:s
verksamhetsinriktning och ekonomisk plan som avses i punkten. Därtill föreslås ett
tillägg om att det är valberedningen som har i uppdrag att lämna förslag om arvode för
förtroendevalda i RF:s övriga stämmovalda organ. Detta följer av praxis från tidigare RFstämmor men har tidigare förbisetts i stadgarna.
5 kap Riksidrottsstyrelsen (RS)
I 2 och 3 §§ föreslås språkliga justeringar där RF-SISU distrikt omnämns.
6 kap Riksidrottsnämnden (RIN)
I 1 § förslås ett nytt stycke avseende RIN:s möjlighet att inom sig utse ersättare vid förfall
för ordföranden och vice ordföranden. Förslaget ligger i linje med hur RIN under lång tid
hanterat bl.a. uppkomna jävssituationer. Förslaget är även motiverat utifrån att den nya
världsantidopingkoden från World Anti-Doping Agency, som trädde i kraft den 1 januari
2021, ställer formella krav på ledamöternas opartiskhet i överklagandeorganen. Detta
innebär bl.a. att RIN-ledamot som, i förekommande fall, samtidigt är anställd inom SOK
eller SF, ledamot i SF:s eller SOK:s styrelse eller ledamot i annat beslutsorgan inte får
delta i handläggning och beslut enligt Idrottens antidopingreglemente.
I 2 § förslås ett förtydligande av RIN:s uppdrag, vilket innefattar att RIN som högsta
organ även har att pröva ärende enligt Idrottens antidopingreglemente respektive
Idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation av idrottslig
verksamhet. Därtill föreslås ett tillägg i samma paragraf till förtydligande av hur andra
tvistefrågor, bl.a. beslut i administrativa ärenden, prövas. RIN har under årens lopp
mottagit ett flertal överklaganden från bl.a. funktionärer, som av SF fråntagits behörighet
att utföra uppdrag. RIN har ansett att besluten varit av administrativ karaktär, som på
talan av berörd person inte kan bli föremål för RIN:s prövning. Det kan dock uppstå en
situation där ett administrativt beslut uppenbart strider mot RF:s stadgar eller på annat
sätt vilar på osakliga grunder. Därmed får det anses föreligga ett berättigat intresse av att
RF:s stadgar ger viss vägledning om hur en sådan tvist prövas. Det är således inte en
ändring av nuvarande regler utan endast ett förtydligande av gällande rätt. Detta förslag
ligger i linje med RIN:s praxis och vad som angetts i doktrin. 1 Svenska
Innebandyförbundet har i sitt remissvar anfört att tillägget är överflödigt. Mot bakgrund
av det ovan anförda anser RS dock att förslaget ger en önskvärd vägledning i frågan.

1

Se Hübinette, A. och Malmsten, K. Idrottens bestraffningsregler – Med kommentar, 6 uppl., s. 29 ö.
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I 5 § föreslås en språklig justering avseende RF-SISU distrikt.
8 kap Föreningarna
I 1–5 §§ föreslås språkliga justeringar där RF-SISU distrikt omnämns.
I 2 § 6 st. föreslås en justering som tidigare har förbisetts i samband med att 2 § har
reviderats för att tydliggöra de olika formerna av medlemskapets upphörande.
I 5 § 6 p föreslås ett tillägg som innebär att en förening även på begäran av idrottens
skiljenämnd ska lämna uppgifter och avge yttranden. Tillägget motiveras av att Idrottens
skiljenämnd tidigare förbisetts i bestämmelsen, jämför 2 kap. 8 §.
9 kap Regional verksamhet
I 9 kap. föreslås språkliga justeringar där RF-SISU distrikt omnämns.
11 kap Specialidrottsförbund (SF)
I 3 b § andra stycket 4 p föreslås ett tillägg som innebär att en förenings IdrottsAB även på
begäran av idrottens skiljenämnd ska lämna yttranden och upplysningar samt handlingar
i ärenden avseende bolagets idrottsliga verksamhet. Tillägget motiveras av att Idrottens
skiljenämnd tidigare förbisetts i bestämmelsen, jämför 2 kap. 8 §.
I 4 § 6 p föreslås ett tillägg i enlighet med motiven till 3b § andra stycket 4 p ovan som
innebär att ett SF på begäran av idrottens skiljenämnd ska lämna uppgifter och avge
yttranden.
I 6–7 §§ föreslås språkliga justeringar där RF-SISU distrikt omnämns.
12 kap Tävlingar
I 4 § föreslås ett tillägg i ett nytt femte stycke som förtydligar att SF:s beslut om
tävlingsbestraffning får överklagas hos RIN enligt 15 kap. 2 §.
14 kap Bestraffningsärende
I 2 § 6 p föreslås en språklig justering avseende RF-SISU distrikt.
I 2 § 7 p föreslås en följdjustering med anledning av förslaget avseende 14 kap. 6 § första
stycket a och c.
I 2 § 9 p föreslås ett tillägg som innebär att bestämmelsen utvidgas till att omfatta även
internationella organ. Tillägget motiveras av att internationella organ tidigare förbisetts i
bestämmelsen.
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I 6 § första stycket a och c föreslås, i enlighet med RIN:s praxis, ett förtydligande som
innebär att det uttryckligen framgår att det är utövares deltagande i tävling och
uppvisning som omfattas av bestämmelsen. Detta förslag ligger i linje med RIN:s praxis
och vad som angetts i doktrin.2
I 6 § första stycket a-c föreslås förtydliganden som relaterar till fleridrottsförbundens
olika idrottsgrenar.
I 6 § andra och femte stycket föreslås ett tillägg vilket har att förtydliga i vilka regelverk
inom SF som tilläggsföreskrifter får föras in.
I 7 § femte stycket föreslås ett tillägg likt det föreslagna tillägget 6 § andra och femte
stycket. Tillägget avser att förtydliga i vilka regelverk inom SF som tilläggsföreskrifter får
föras in.
I 8 § 6 stycket föreslås, utöver förslag om språklig justering avseende RF-SISU distrikt, ett
tillägg i enlighet med RIN:s praxis (jfr. RIN ärende 860/19-14) vad avser vilket organ som
ska ta upp en anmälan som första instans om anmälan avser SDF-ledamot. Tillägget
motiveras av att SDF-ledamot tidigare förbisetts i bestämmelsen.
I 12 § femte stycket föreslås en språklig justering avseende RF-SISU distrikt.
I 13 § tredje stycket föreslås att kravet på att beslut om avstängning under utredning ska
avsändas i vanligt brev med posten utgår. Ändringen motiveras av att modernare och
snabbare hantering finns att tillgå, dvs att beslutet skickas via mejl.
I 13 § tredje stycket föreslås även ett tillägg, i enlighet med 2 kap. 9 §, om att beslutet i
förvarande fall ska skickas till Idrottsombudsmannen.
I 15 § 5 stycket föreslås språkliga justeringar för att förtydliga bestämmelsen.
I 17 § första och andra stycket föreslås motsvarande ändringar som föreslås i 14 kap. 13 §
tredje stycket för expediering avseende Idrottsombudsmannen samt möjligheten att
expediera beslut på annat sätt än med post.
I 19 § första stycket föreslås en språklig justering.
I 19 § fjärde stycket föreslås en språklig justering då disciplinnämnderna numera som ett
obligatorium ska väljas av förbundsmötet, varpå SF-organ därmed framstår som en mer
korrekt benämning.
15 kap Överklagande av beslut som inte avser bestraffningsärenden
I 3 § andra stycket 2 p föreslås språkliga justeringar vid benämnandet av RF-SISU
distrikt.
Övriga frågor
Svenska Gymnastikförbundet har framfört önskemål om ett tillägg i 14 kap. avseende
begreppet allvarliga kränkningar. Förbundet önskar att begreppet förtydligas så att det
2

Se Hübinette, A. och Malmsten, K. Idrottens bestraffningsregler – Med kommentar, 6 uppl., s. 59 ö.
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framgår att bedömningen ska grundas på samtliga omständigheter i det enskilda fallet.
Enligt RS föreligger inte något behov av ett sådant förtydligande, eftersom en samlad
bedömning av omständigheterna i princip sker i samtliga bestraffningsärenden. Därtill
ankommer det på rättstillämpningen (ytterst genom RIN:s praxis) att bedöma hur
begreppet allvarlig kränkning ska tolkas. Om det i framtiden visar sig att rättspraxis ger
otillräcklig vägledning, kan det dock bli aktuellt att återkomma i frågan.
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