STADGAR FÖR SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET
Fastställda vid Förbundsmötet 2019

1 KAP GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER FÖR SVENSKA
SKYTTESPORTFÖRBUNDET (SvSF)
1 § ÄNDAMÅL
Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) har till uppgift att främja skyttesporten i alla dess grenar
samt såväl inom som utom Sverige vara dess företrädare.
SvSF ska företräda skyttesporten som medlem i Sveriges Riksidrottsförbund (RF) och följa
idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund enligt kapitel 1 i RF:s stadgar.
SvSF arbetar för skyttet som en idrott med samhällsansvar där alla kan delta på sina villkor och
ska främja och utveckla skyttesporten som en stor och populär breddidrott med en
framgångsrik internationell elit.

2 § VERKSAMHET - ORGANISATION
Verksamheten består i huvudsak av utbildnings-, ungdoms- och tävlingsverksamhet.
Tävlingsverksamheten bedrivs dels enligt Internationella Skyttesport Federationens (ISSF)
reglemente, dels enligt nationella reglementen beslutade av SvSF.
Verksamheten organiseras av förbundsstyrelsen (FS) och i sektionerna gevär, pistol, viltmål,
samt lerduvor. Sektionerna är en del av den juridiska personen SvSF. Varje sektion kan utse
kommittéer inom sitt respektive verksamhetsområde.
Minst 2 ungdomar (högst 25 år) ska ingå i FS och i respektive sektionsstyrelse.
SvSF består av de ideella föreningar som upptagits i förbundet som medlemmar. Dessa
föreningar är regionalt sammanslutna i specialidrottsdistriktsförbund (SDF).

3 § TILLHÖRIGHET
SvSF är medlem i Sveriges Riksidrottsförbund (RF), SISU Idrottsutbildarna och Sveriges
Olympiska Kommitté (SOK), samt Internationella Skyttesport Federationen (ISSF), Europeiska
Skyttekonfederationen (ESC), Nordiska Skytteregionen (NSR) och Federation Internationale de
Tir Aux Armes Sportives de Chasse (FITASC).
SvSF samverkar med Det Frivillige Skyttevesen i Norge och De Danske Skytteforeninger i
Danmark.
SvSF är en frivillig försvarsorganisation.

4 § BESLUTANDE ORGAN
SvSF beslutande organ är förbundsmötet (FM), extra FM och förbundsstyrelsen (FS) samt, för
respektive verksamhetsområden, sektionsmöten, extra sektionsmöten sektionsstyrelser och
ungdomsråd. SvSF officiella kungörelseorgan är SvSF hemsida.
Regionalt sköts SvSF verksamhet av SDF-möten, extra SDF-möten och SDF-styrelser samt lokalt
av föreningsmöten extra föreningsmöten och föreningsstyrelser.
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5 § VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR
SvSF verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår.

6 § STADGETOLKNING
Vid tvekan om stadgarnas riktiga tolkning, eller om fall som inte förutsetts i stadgarna, avgörs
frågan av FS och avrapporteras på nästa FM.

7 § STADGEÄNDRING - UPPLÖSNING
Förslag till ändring av stadgarna eller om SvSF upplösning får skriftligen lämnas enligt 15 §.
För bifall till stadgeändring fordras beslut av FM med minst 2/3 av antalet lämnade röster.
För SvSF upplösning fordras beslut härom med minst 2/3 av antalet lämnade röster vid två på
varandra följande FM hållna med minst ett års mellanrum.
Beslut om upplösning ska innehålla föreskrifter om användning av SvSF tillgångar för
idrottsbefrämjande ändamål.

8 § SAMMANSÄTTNING AV STYRELSE MED MERA
I styrelser, valberedningar, kommittéer och andra organ ska högst 60% vara av samma kön.
SvSF ska verka för att ungdomar ingår i nämnda organ.

9 § SKILJEKLAUSUL
Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, specialdistriktsförbund (SDF),
distriktsförbund (DF), specialförbund (SF) eller RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan
tvist ska, utom i de fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SvSF:s stadgar,
avgöras enligt lagen om skiljemän.

2 KAP FÖRBUNDSMÖTET (FM)
10 § TIDPUNKT, KALLELSE
FM hålls varje år senast under maj månad på tid och plats som FS bestämmer.
Kallelse utfärdas av FS, dels genom annonsering i RF och SvSF officiella kungörelseorgan senast
60 dagar före mötet, dels skriftligen eller via e-post, till SDF senast 21 dagar före mötet varvid
föredragningslista, verksamhets- och förvaltningsberättelser samt övriga nödvändiga
handlingar ska bifogas.
Då FS finner nödvändigt eller, då minst 1/3 av SDF så påyrkar, ska extra FM sammankallas.
Kallelse till detta utfärdas senast 21 dagar före mötet. I kallelsen ska orsaken till mötet framgå.
FM eller extra FM får inte äga rum, när Riksidrottsmötet pågår.

11 § SAMMANSÄTTNING, YTTRANDE- OCH RÖSTRÄTT
Vid FM har respektive SDF en röst per påbörjat 1500-tal medlemmar i IdrottOnline vid
årsskiftet, dock högst 4 röster per SDF. Rösträtten utövas genom ett eller flera ombud som skall
vara medlem i någon förening i distriktet och inte tillhöra FS. Ett ombud får inte representera
flera distrikt. FS bestämmer maximalt antal ombud per distrikt.
Ombuden ska medföra fullmakt från respektive SDF där deras rätt att utöva rösträtt ska anges.
Röstberättigat ombud, som väljs till mötesordförande, behåller sin rösträtt.
FS, sektionsstyrelserna, ungdomsrepresentanterna i dessa samt revisorerna äger yttranderätt.
Valberedningens ledamöter äger rätt att närvara samt yttra sig i de ärenden valberedningen
berett.
Motionär äger yttranderätt vid behandling av egen motion.
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Enskild medlem av till SvSF ansluten förening äger rätt att närvara och får, med FM samtycke,
även yttra sig.
FM är beslutfört med det i beslutet deltagande antal röster som befullmäktigade ombud
tilldelats enligt den vid mötet fastställda röstlängden.

12 § BESLUT OCH OMRÖSTNING
Omröstning ska ske öppet, dock ska val ske slutet om röstberättigat ombud så begär. Alla frågor,
utom sådana som rör stadgeändringar eller SvSF upplösning, avgörs vid omröstning genom
enkel majoritet.
Vid omröstning som inte avser val, ska vid lika röstetal gälla det förslag som biträds av
ordföranden om denne är röstberättigad. Är så inte fallet avgör lotten. Vid val ska i händelse av
lika röstetal lotten avgöra.
Frågor av ekonomisk natur, om stadgeändring och om SvSF upplösning får avgöras endast om de
finns upptagna på föredragningslistan. Om minst ¾ av röstlängden så medger får beslut fattas i
ärende, som inte upptagits på den utsända föredragningslistan.

13 § ÄRENDEN VID FM
Vid FM ska följande ärenden förekomma:
1. upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av
det av FS för mötet upprättade röstlängdsunderlaget;
2. fråga om mötets stadgeenliga utlysning;
3. fastställande av föredragningslista för mötet;
4. val av ordförande för mötet;
5. val av sekreterare för mötet;
6. val av två personer att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll och vid behov vara
rösträknare;
7. behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser;
8. föredragning av revisorernas berättelser;
9. fråga om ansvarsfrihet för FS förvaltning;
10. behandling av ärenden som av FS hänskjutits till mötet samt av ärenden, om vilka förslag
ingivits i den ordning som sägs i 15 §;
11. fastställande av verksamhetsplan och budget för nästkommande år;
12. fastställande av inträdes-, medlems- och övriga avgifter för nästkommande verksamhetsår;
13. val på ett år av ordförande i SvSF, tillika ordförande i FS;
14. val på två år av två eller tre ledamöter i FS; (totalt 5 ledamöter)
15. val på ett år av två ungdomsrepresentanter (högst 25 år) i FS;
16. fastställande av två ledamöter, med olika kön, i FS från respektive sektion (valda vid
respektive sektionsmöte);
17. val på ett år av en auktoriserad eller godkänd revisor och två lekmannarevisorer samt
ersättare till dessa (se 35§);
18. beslut om val av ombud och ersättare till Riksidrottsmötet;
19. val på ett år av ordförande och vice ordförande, samt två ungdomsrepresentanter i
valberedningen;
20. fastställande av två ledamöter per sektion, valda vid respektive sektionsmöte, att ingå i
SvSF:s valberedning;
21. ärenden enligt 12 § tredje stycket.

14 § VALBARHET
För uppdrag enligt punkterna 13-16, lekmannarevisor och ersättare samt 19 i 13 § krävs att
vederbörande är medlem i förening ansluten till SvSF.
Ledamot eller ersättare i FS eller i sektionsstyrelse får inte väljas till revisor eller ersättare för
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revisor.
Beträffande arbetstagares valbarhet se RF stadgar.

15 § FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV FM
Förslag till ärende att behandlas av FM ska lämnas skriftligen till FS senast den 30 mars
mötesåret.
Rätt att lämna förslag har FS, sektionsstyrelse, ungdomsrepresentanterna i FS och
sektionsstyrelser, SDF-styrelse samt förening.
Förslag från förening ska insändas genom SDF-styrelse, som till FS ska yttra sig över förslaget.
Förslag ska föreläggas FM med FS utlåtande.

16 § VALBEREDNINGEN
Valberedningen ska bestå av ordförande och vice ordförande, med olika kön, två
ungdomsrepresentanter samt två representanter av olika kön för var och en av SvSF sektioner.
Den fungerar till och med nästa ordinarie FM. Valberedningen ska följa verksamheten för att till
FM lämna förslag till val enligt punkterna 13-15 och 17 i 13 §. Valberedningen upprättar på
begäran även förslag till annat val enligt FM eller FS beslut.

3 KAP FÖRBUNDSSTYRELSEN (FS)
17 § ARBETSPERIOD
FS arbetsperiod omfattar tiden från FM till och med nästa FM.

18 § SAMMANSÄTTNING
FS består av styrelseordförande och femton övriga ledamöter. Åtta av ledamöterna,
representerande var sin sektion, utses för ett år i taget av respektive sektion och anmäls till
FM/FS för fastställelse. De två ledamöterna från respektive sektion ska ha olika kön och normalt
ska endast en av dem delta fysiskt på respektive FS möte, vidare ska de alternera och samtidigt
vara varandras ersättare. Två ungdomsrepresentanter (högst 25 år) väljs för ett år. Övriga fem
ledamöter i FS väljs för två år på så sätt att halva antalet eller närmast halva antalet väljs för två
år ena året och övriga för två år det andra året.
Av de åtta i FS som väljs av FM, ordförande och sju ledamöter, ska högst hälften vara av samma
kön.
FS äger utse ett arbetsutskott (AU) med befogenheter enligt FS direktiv.

19 § ATT UTSE HEDERSORDFÖRANDE OCH HEDERSLEDAMOT
FM får på förslag av FS utse enskild person till hedersordförande eller hedersledamot i FS.

20 § KONSTITUERING
FS utser inom sig vice ordförande och inom eller utom sig sekreterare.

21 § KALLELSE
FS sammanträder minst fyra gånger årligen efter kallelse till samtliga ledamöter och
representanter senast sex dagar före sammanträdet.
Till sammanträdena kallas en representant för hos SvSF anställd personal. Denne har förslagsoch yttranderätt.
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22 § BESLUTFÖRHET
FS är beslutför när samtliga ledamöter kallats och minst sju röstberättigade ledamöter är
närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet, dock krävs för alla beslut att minst sex
röstberättigade ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.
Rösträtt får inte utövas med fullmakt.
Om ordförande finner det nödvändigt kan brådskande ärende avgöras utan att FS samlats.
Samtliga ledamöter ska ha beretts tillfälle att yttra sig. Beslutsförhet föreligger då minst sex
ledamöter är överens.

23 § ÅLIGGANDEN
Det åligger FS att:
1. verkställa FM beslut samt utgöra ett sammanhållande och impulsgivande organ inom svensk
skyttesport;
2. tillsätta SvSF representanter och ombud i styrelser och organ, där SvSF är representerat
samt i frågor av gemensamt intresse, samarbeta med andra riksorganisationer och
internationella organisationer;
3. upprätta och årligen aktualisera SvSF långsiktiga verksamhetsplan och ange bestämda mål
att ligga till grund för sektionernas program- och budgetarbete;
4. fastställa sektionernas planer och program, tilldela resurser, fortlöpande granska att planer
och program följs samt vid behov vidta åtgärder;
5. sammanställa SvSF totalprogram samt utarbeta förslag till verksamhetsplan och budget att
föreläggas FM;
6. verka för att SvSF bedriver verksamhet ur ett barn- och ungdomsperspektiv;
7. utse handledare till de ungdomsrepresentanter som ingår i styrelsen;
8. medverka i internationella skytteorganisationers administrations- och utvecklingsarbete;
9. vid behov representera vid sektionsmöten, sektionsstyrelsesammanträden och
ungdomsrådsmöten;
10. på förslag av sektionsstyrelserna till SOK föreslå kandidat samt trupp- och lagledare vid OS;
11. behandla överklaganden i uttagningsärenden (46 §);
12. utfärda bestämmelser och anvisningar för SvSF internationella representation;
13. tillhandahålla aktuella tävlingsreglementen, övriga regler och bestämmelser;
14. upprätta och aktualisera SvSF arbetsordning;
15. organisera verksamheten vid SvSF kansli samt tillsätta SvSF arbetstagare;
16. på förslag av sektionsstyrelse utfärda SvSF domarlicenser samt ansöka om internationella
domarlicenser;
17. besluta om SvSF förtjänsttecken samt lämna förslag på hedersledamot respektive
hedersordförande;
18. handlägga ärenden om föreningarnas medlemskap;
19. bestämma tid och plats för FM, samt utfärda kallelse till mötet;
20. upprätta röstlängd för FM och SDF-möten att gälla för kalenderår samt sända dessa till SDF
före den 20 januari;
21. kontinuerligt förse SvSF revisorer med verksamhets- och förvaltningsberättelser,
sammanträdesprotokoll, räkenskaper och tillhörande handlingar;
22. bereda ärenden som ska föreläggas FM;
23. på begäran av RS lämna sådana upplysningar, som krävs för RS stadgeenliga uppgifter;
24. utöva prövningsrätt i ärenden om vilka stadgas i 9 kap;
25. föra protokoll och nödvändiga böcker;
26. sköta löpande ärenden i övrigt.
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4 KAP FÖRBUNDETS SEKTIONER
24§ UPPGIFT
Sektionerna, som är underavdelningar inom SvSF, ska inom sina specialområden arbeta för
skyttet som en idrott med samhällsansvar där alla kan delta på sina villkor och ska främja och
utveckla skyttesporten som en stor och populär breddidrott med en framgångsrik internationell
elit.

25 § BESLUTANDE ORGAN
Sektions beslutande organ är sektionsmötet, extra sektionsmöte och sektionsstyrelsen.

26 § SEKTIONSMÖTE
Sektionsmötet hålls årligen under mars, på tid och plats som sektionsstyrelsen bestämmer.
Kallelse till sektionsmöte utfärdas av sektionsstyrelsen på SvSF hemsida senast 30 dagar före
mötet.
Extra sektionsmöte hålls då sektionsstyrelsen så beslutar eller då minst tio föreningar så kräver.
Kallelse till detta utfärdas i samma ordning som gäller för sektionsmötet.

27 § RÖSTRÄTT
Vid sektionsmöte äger varje förening med berörd sektions verksamhet på sitt program samt av
SDF utsedd representant en röst.
Ledamot av FS samt enskild medlem av till SvSF ansluten förening har yttranderätt.
Röstning får ske endast av närvarande personer mot företeende av fullmakt, röstberättigad får
företräda endast en förening och ett SDF i vilken han/hon ska vara medlem. Röstberättigad som
även är medlem av sektionsstyrelsen har inte rösträtt i fråga om godkännande av verksamheten.

28 § BESLUT OCH OMRÖSTNING
Vad som stadgas i 12 § gäller i tillämpliga delar.

29 § ÄRENDEN VID SEKTIONSMÖTET
Vid sektionsmötet ska följande ärenden förekomma:
1. upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstetal;
2. val av två personer att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll och vid behov vara
rösträknare;
3. val av ordförande och sekreterare för mötet;
4. fråga om mötets stadgeenliga utlysning;
5. behandling av verksamhetsberättelsen;
6. föredragning av granskningsrapport (se valberedning nedan);
7. ordet fritt kring föregående års verksamhet;
8. fråga om godkännande av sektionsstyrelsens verksamhet;
9. behandling av sektionsstyrelsens förslag samt ärenden enligt 31 §;
10. föredragning av verksamhetsplan och budget;
11. val av sektionsordförande på ett år;
12. val av två ungdomsrepresentanter (högst 25 år) i sektionsstyrelsen på ett år;
13. val av övriga ledamöter i sektionsstyrelsen på två år;
14. val på ett år av två ledamöter, av olika kön, att ingå i SvSF valberedning;
15. val av sektionens valberedning;
i grensektionerna består valberedningen av ordförande och två personer valda på respektive
årsmöten;
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respektive valberedning ska även granska sektionens verksamhet och lämna rapport till
sektionsmötet;
16. övriga ärenden (jfr 12 § tredje stycket).

30 § VALBARHET
För uppdrag enligt punkterna 11-15 i 29 § krävs att vederbörande är medlem i förening
ansluten till SvSF.

31 § FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV SEKTIONSMÖTET
Förslag till ärenden att behandlas av sektionsmötet ska skriftligen vara sektionsstyrelsen
tillhanda senast den 15 januari. Förslag får lämnas av enskild medlem, förening eller SDF
ansluten till SvSF.
Förslag från enskild medlem insändes genom vederbörande förening med dess yttrande.
Sektionsstyrelsen ska på SvSF hemsida och/eller i årets första nummer av Svensk Skyttesport
publicera inkomna förslag jämte styrelsens yttrande samt egna förslag.

32 § SEKTIONSSTYRELSE, SAMMANSÄTTNING, ARBETSÅR
Sektionsstyrelse består av ordförande samt fyra till åtta övriga ledamöter (se 8§) och två
ungdomsrepresentanter (högst 25 år). Samtliga ledamöter väljs vid sektionsmötet, ordförande
och ungdomsrepresentanterna för ett år samt övriga för två år. Hälften av de ledamöter som
väljs på två år ska väljas vid ett sektionsmöte medan den andra hälften väljs nästa år.
Sektionsstyrelsen utser inom eller utom sig utbildningsledare och övriga nödvändiga
funktionärer.
Sektionsstyrelsens arbetsår omfattar tiden från sektionsmötet till och med sektionsmötet
påföljande år.

33 § KALLELSE, BESLUTFÖRHET
Sektionsstyrelse sammanträder efter kallelse, som ska skickas till samtliga ledamöter och
representanter senast sex dagar före sammanträdet. Beslutsförhet föreligger då mer än halva
antalet röstberättigade styrelseledamöter är ense om beslutet.

34 § ÅLIGGANDEN
Det åligger samtliga sektionsstyrelser att:

1. verkställa sektionsmötets beslut;
2. inom ramen för tilldelade resurser upprätta budget till ledning för verksamheten under
verksamhetsåret samt tillställa FS budgeten för fastställelse;
3. verka för att sektionen bedriver verksamhet ur ett barn- och ungdomsperspektiv;
4. besluta om disponibla medel inom ramen för fastställd budget;
5. till FS för fastställelse anmäla sektionens två ledamöter i FS;
6. bereda sektionsmötesärenden;
7. utfärda kallelse till sektionsmöte;
8. till FS lämna förslag om utdelning av förtjänsttecken;
9. föra protokoll och nödvändiga böcker och i övrigt sköta löpande ärenden;
10. inom sitt specialområde följa, samt bland annat med ledning av uppgifter från SDF och
föreningar, ta hand om och vidareutveckla lovande förmågor;
11. vidta åtgärder för att SM anordnas samt när det gäller breddelit uttagning av skyttar, lag och
ledare till landskamper samt uttagningstävlingar;
12. arbeta långsiktigt med en rullande flerårsplan, som årligen föreläggs FS tillsammans med
specificerad resursbehovsanmälan;
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13. biträda SDF vid utbildning av instruktörer, domare och funktionärer samt i förekommande
fall föreslå FS dessa för licensiering;
14. leverera tävlingsresultat och sektionshandlingar till SvSF kansli för arkivering.
15. stimulera till att barn/ungdomar stannar inom organisationen även upp i vuxen ålder.

5 KAP REVISION
35 § TILLSÄTTANDE AV REVISORER
FM utser två revisorer, varav en auktoriserad eller godkänd med revisorsexamen och två
lekmannarevisorer, samt ersättare till dessa. Lekmannarevisorerna och ersättarna ska vara av
olika kön.

36 § ÅLIGGANDEN
Revisorerna ska årligen granska FS räkenskaper och förvaltning samt senast 30 dagar före
ordinarie FM till FS överlämna sin berättelse jämte de i 23 § p19 för revision mottagna
handlingarna.
Lekmannarevisorerna ska årligen granska om SvSF:s verksamhet sköts på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, och om SvSF:s interna kontroll är tillräcklig.
Lekmannarevisorerna ska senast 1 april varje år, efter verkställd granskning till FS överlämna
granskningsrapport, samt förslag på valberedning (ordförande, vice ordförande och
ungdomsrepresentanter) till FM enligt punkt 19 §13.

6 KAP SPECIALIDROTTSDISTRIKTSFÖRBUNDEN (SDF)
37 § SDF NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE
Inom varje distrikt ska finnas SDF som är organ för SvSF regionala verksamhet. Distriktens
geografiska indelning och namn fastställs av FM och framgår av bilaga 1.

38 § UPPGIFT
SDF ska främja, utveckla och samordna skyttesportverksamheten inom respektive distrikt samt
arbeta i enlighet med FM och FS beslut.

39 § SAMMANSÄTTNING
SDF omfattar de föreningar som är medlemmar i SvSF och som har sin hemvist inom SDF
geografiska område enligt bilaga 1. Undantag får beslutas av FS.

40 § DISTRIKTENS STADGAR
FS ska godkänna de av respektive distriktsårsmöte antagna stadgar som i huvudsak ska följa de
av SvSF fastslagna normalstadgarna för distrikt.

41 § REVISORER, REVISION
SDF revisorer, av vilka en kan ha utsetts av respektive DF enligt RF stadgar, ska granska SDFstyrelsens förvaltning och räkenskaper.
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7 KAP FÖRENINGARNA
42 § INVAL
Som medlem i SvSF upptas förening som bedriver verksamhet som handhas av SvSF.
Föreningens namn får inte vara olämpligt eller lätt kunna förväxlas med annan till RF redan
ansluten förening, (se RF stadgar 8 kap 1§ p4). Ansökan om medlemskap, upprättad enligt RF
anvisningar, samt åtföljd av föreningens stadgar, bevis om organisationsnummer samt
nyttjanderättsavtal för skjutbana insändes till SvSF. Föreningens stadgar ska följa principerna i
SvSF normalstadgar för skytteförening. SvSF skickar ansökan till berört SDF för yttrande.
Förening som erhållit medlemskap i SvSF är därmed ansluten till RF.
Om förenings ansökan om medlemskap i SvSF inte bifalls får beslut överklagas hos
Riksidrottsnämnden (RIN) enligt reglerna i RF stadgar.

43 § UTTRÄDE, UTESLUTNING
Förening som önskar utträda ur SvSF ska göra skriftlig anmälan härom. Anmälan ska åtföljas av
protokoll från årsmötet där beslutet om utträde framgår.
Utan att sådan anmälan föreligger kan föreningen uteslutas om den – efter påminnelser –
underlåter att följa vad som föreskrivs i RF, SvSF eller SDF stadgar.
Beslut om uteslutning fattas av FS efter SDF hörande. Beslutet får överklagas hos RIN.

44 § ÅLIGGANDEN
Det åligger förening att:
1. följa RF, SvSF och SDF stadgar samt SvSF tävlings- och övriga bestämmelser;
2. till SvSF senast den 31 januari betala av FM fastställd årsavgift för det då påbörjade
kalenderåret;
3. till SvSF senast den 31 december lämna rapport över innevarande års verksamhet på sätt
som fastställs av FS;
4. till SDF betala eventuell fastställd årsavgift och i övrigt fullgöra av SDF-mötet fastställda
skyldigheter.

8 KAP ANTIDOPING
45 § ANTIDOPING
1. Regler
WADA World Anti-Doping Code, ISSF Anti-Doping Regulations, RF stadgar och Idrottens
antidopingreglemente gäller i SvSF alla skyttar, ledare, tävlingsfunktionärer och andra som
biträder skyttar.
2. Utredningar och bestraffningar
Vid misstänkt förseelse mot antidopingregler i Sverige utreder RF:s Antidopingkommission,
DoK, och anmäler i förekommande fall ärendet till Dopingnämnden, DoN för beslut om
bestraffning. Vid misstänkt förseelse i samband med internationell tävling, under ISSF
kontroll, så utreder och bestraffar organ inom ISSF.
3. Automatisk ogiltighet av individuella tävlingsresultat
En förseelse som upptäckts vid kontroll i samband med tävling medför att individuella
resultat som uppnåtts i den aktuella tävlingen automatiskt blir ogiltiga med allt vad därav
följer såsom förlust av vunnen medalj, poäng och pris.
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4. Ogiltigförklaring av individuella resultat vid evenemang
En förseelse under eller i samband med enskild tävling i ett evenemang får, efter beslut av
enligt evenemangets regler ansvarigt organ, medföra att idrottsutövarens tidigare
individuella resultat i evenemanget blir ogiltiga med allt vad som därav följer såsom förlust
av alla medaljer, poäng och priser.
Om idrottsutövare styrker att förseelsen vid tävlingen inte beror på fel eller försummelse
från utövarens sida, ska dock utövarens resultat i de tidigare tävlingarna gälla. Detta gäller
inte om resultaten i de andra tävlingarna kan ha påverkats av utövarens förseelse.
5. Ogiltigförklaring av individuella tävlingsresultat efter förseelse
Alla individuella tävlingsresultat som uppnåtts efter det att förseelse konstaterats ska,
såvida det inte är oskäligt, ogiltigförklaras med allt vad därav följer, innefattande förlust av
medaljer, poäng och priser.
6. Konsekvenser för lag
Lag, med deltagare som dömts för brott mot antidopingreglerna, utesluts ur tävlingen.

9 KAP ÖVERKLAGANDE AV BESLUT,
BESTRAFFNINGSÄRENDEN
46 § BESTÄMMELSER
Överklagande av sektionsstyrelsens uttagningsbeslut kan ske till FS, som får ändra beslutet om
det finns särskilda skäl.
I frågor om överklagande av beslut i övrigt och bestraffning gäller RF stadgar 14 och 15 kap.

47 § BESTRAFFNINGSORGAN
Bestraffningsärende ska – där bestraffningsrätten inte tillkommer annan enligt RF stadgar eller
andra stycket nedan – handläggas av det SDF, där den förening vilken den anmälde tillhör eller
annars är knuten till, har sin hemort.
Med stöd av RF stadgar förbehålls FS bestraffningsrätten i ärenden om förseelse begången vid
SvSF mästerskapstävlingar, av SvSF anordnad tävling, internationella tävlingar samt kurser och
läger utomlands.

48 § BESTRAFFNINGSÄRENDE
I bestraffningsärenden gäller RF stadgar.
Böter om högst 20 000 kronor får dömas till enskild person.
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10 KAP UNGDOMSRÅD / UNGDOMSREPRESENTATION
49 § UTFORMNING OCH ARBETSSÄTT
1.

Utformning
Ungdomsrådet består av de som valts till ungdomsrepresentanter i FS och i
sektionsstyrelserna. FS och respektive sektionsstyrelse ska ha två ungdomsrepresentanter
valda på respektive årsmöte och föreslagna av respektive valberedning.
Ungdomsrepresentanterna får högst fylla 25 år under verksamhetsåret.

2.

Arbetssätt
Ungdomsrepresentanterna har samma rättigheter och skyldigheter som övriga ledamöter i
respektive styrelse, de ska dock ha en utsedd handledare. Ungdomsrepresentanterna har
rätt att kalla till egna möten med ungdomsrådet där de kallar de som berörs av mötet.

3.

Förbundsomfattande träffar
Förbundsomfattande träffar arrangeras två gånger per år, varav en i samband med SvSF
årsmöte och den andra i samband med annat förbundsomfattande arrangemang. Samtliga
distrikt ska erbjudas att skicka representanter. Under dessa möten ska det, utöver
information, erbjudas till exempel diskussioner, inspirationsföreläsning, utbildning
etcetera.
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Bilaga 1 Distriktsindelning
Förtydligande från RF: Förening tillhör det distrikt som kommunen där föreningen har
sitt säte i ligger i enligt nedan. Förening i ett distrikt får tävla i annat distrikt i bestämda
grenar om distrikten kommer överens om det.
Blekinge Skyttesportsförbund omfattar kommunerna Karlshamn, Karlskrona, Olofström, Ronneby
och Sölvesborg.
Dalarnas Skyttesportförbund omfattar kommunerna Avesta, Borlänge, Falu, Gagnef, Hedemora,
Leksand, Ludvika, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Rättvik, Smedjebacken, Säter, Vansbro och Älvdalen.
Gotlands Skyttesportförbund omfattar Gotlands kommun.
Gävleborgs Skyttesportförbund omfattar kommunerna Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal,
Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken och Söderhamn.
Hallands Skyttesportförbund omfattar kommunerna Falkenberg, Halmstad, Hylte, Kungsbacka,
Laholm och Varberg.
Jämtland-Härjedalens Skyttesportförbund omfattar kommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom,
Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund.
Norrbottens Skyttesportförbund omfattar kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare,
Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå.
Skånes Skyttesportförbund omfattar kommunerna Bjuv, Bromölla, Burlöv, Båstad, Eslöv,
Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Hörby, Höör, Klippan, Kristianstad, Kävlinge, Landskrona, Lomma,
Lund, Malmö, Osby, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Tomelilla,
Trelleborg, Vellinge, Ystad, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge.
Smålands Skyttesportförbund omfattar kommunerna Alvesta, Aneby, Borgholm, Eksjö, Emmaboda,
Gislaved, Gnosjö, Hultsfred, Högsby, Jönköping, Kalmar, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Mönsterås,
Mörbylånga, Nybro, Nässjö, Oskarshamn, Sävsjö, Tingsryd, Torsås, Tranås, Uppvidinge, Vaggeryd,
Vetlanda, Vimmerby, Värnamo, Västervik, Växjö och Älmhult.
Stockholms Skyttesportförbund omfattar kommunerna Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge,
Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna,
Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och
Österåker.
Södermanlands Skyttesportförbund omfattar kommunerna Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm,
Nyköping, Oxelösund, Strängnäs, Trosa och Vingåker.
Upplands Skyttesportförbund omfattar kommunerna Enköping, Håbo, Knivsta, Tierp, Upplands-Bro,
Uppsala, Älvkarleby och Östhammar.
Värmlands Skyttesportförbund omfattar kommunerna Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums,
Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng.
Västerbottens Skyttesportförbund omfattar kommunerna Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå,
Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storuman, Umeå, Vilhelmina, Vindeln, Vännäs
och Åsele.
Västergötlands Skyttesportförbund omfattar kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Essunga,
Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Habo, Herrljunga, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad,
Mark, Mullsjö, Skara, Skövde, Svenljunga, Tibro, Tidaholm, Tranemo, Töreboda, Ulricehamn, Vara och
Vårgårda.
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Västernorrlands Skyttesportförbund omfattar kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå,
Sundsvall, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik.

Västmanlands Skyttesportförbund omfattar kommunerna Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Heby,
Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås.
Västsvenska Skyttesportförbundet omfattar kommunerna Ale, Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda,
Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille,
Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Tanum, Tjörn, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg, Åmål och
Öckerö.
Örebro Läns Skyttesportförbund omfattar kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors,
Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro.
Östergötlands Skyttesportförbund omfattar kommunerna Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping,
Mjölby, Motala, Norrköping, Söderköping, Vadstena, Valdemarsvik, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög.
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Bilaga 2 Distriktsbyte
Enligt årsmötesbeslut 2015-05-10
Förening som har starka motiv för att byta distrikt ska:
1. Besluta om en avsiktsförklaring att byta distrikt på sitt årsmöte.
2. Styrelsen ska skicka in en ansökan till SvSF med motivering och kopia på årsmötesprotokollet.
Ansökan ska vara SvSF kansli tillhanda senast 31 augusti.
Därefter sker följande:
3. SvSF (kansli) bereder ärendet och inhämtar berörda distrikts synpunkter på flytten.
4. Ärendet föredras Förbundsstyrelsen som fattar beslut.
5. Förslaget föreläggs RS för godkännande.
Principer:
Föreningen får inte ha bytt distrikt senaste 5 åren.
Det nya distriktet ligger geografiskt intill det nuvarande.
Förening som önskar byta distrikt ligger geografiskt nära det nya distriktet.
Det ska vara starka motiv för att bytet ska genomföras.
Byte av distrikt ska ske vid årsskifte.
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