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Svenska Bilsportförbundet (i denna policy kallat SBF) har till ändamål att befrämja och 

administrera bilsporten i Sverige samt att företräda bilsporten internationellt. Bilsporten 

består av både bredd- och elitverksamhet. Målet för breddelen är att skapa en bred 

bilsportverksamhet där alla kan vara med. Elitverksamheten har som mål att få fram svenska 

mästare och internationella mästare. Bilsporten skall ge deltagarna en värdefull 

fritidssysselsättning, utbilda funktionärer och aktiva, verka för höjande av trafikkulturen samt 

stimulera den fordonstekniska utvecklingen.  

 

Bilsportrörelsens förtroende är utgångspunkten för alla företrädare för SBF. I alla sammanhang 

skall ett sådant förhållningssätt iakttas. 

Denna policy behandlar frågor som rör anlitande av närstående företag, med anledning till att 

undvika jäv, korruption och förtroendeskadligt beteende. 

Definitioner 

Med ”närstående” menas, i denna policy, juridisk eller fysisk person som har direkt anknytning 

till personer som sitter på beslutsfattande uppdrag1 inom SBF. 

Med ”närstående” menas i detta sammanhang samma sak som i årsredovisningslagen, 1 kap, § 

8 - 92. 

 

Vi rekommenderar bilsportens SDF, föreningar, anställda och medlemmar att följa av SBF 

antagen policy. 

 
Detta innebär… 

• Att SBF:s kontakter med leverantörer, promotorer och andra intressenter ska 
kännetecknas av god affärsmoral, objektivitet och likabehandling.  

• Att SBF inte tolererar någon form av korruption.  

• Att det är varje förtroendevalds skyldighet att ta del av och följa, vid tidpunkt gällande 
policys.  

• Att ingen inom SBF får utnyttja sin ställning för personlig eller närståendes vinning på 
förbundets, leverantörers eller medlemmarnas bekostnad. 

• Anlitande av närståendes företag eller tjänster är tillåtet, med största försiktighet. Vid 
sådant tillfälle får ej den närstående inom SBF delta i processen inför, under eller efter 
beslutsfattandet. 

• Att den som attesterar eller på annat sätt godkänner en faktura ansvarar för att den är 
riktig till innehåll och pris. 

 

 

1 Förbundsstyrelsen, VD eller ordföranden i Utskott och Kommittéer 
2 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/arsredovisningslag-19951554_sfs-1995-1554 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/arsredovisningslag-19951554_sfs-1995-1554
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/arsredovisningslag-19951554_sfs-1995-1554

