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PROPOSITION 
FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRINGAR 

ATT BEHANDLAS AV FÖRBUNDSMÖTE 2023-04-23 

 

 

Kommentarer 

Grunden för hela förslaget är att följa RF:s stadgar samt RF:s stadgemall för SF i största möjliga mån. Det betyder att 
kapitel och paragrafer kan vara flyttade helt eller delvis, förändrade innehållsmässigt och enstaka fall helt borttagna 
beroende av att texten har införlivats i andra paragrafer.  
 
Ett syfte med revisionen har varit att göra stadgarna lättare att förstå, därför har viss text förenklats eller vikts ut för 
att uppnå detta mål. I vissa fall har även händelseföljden justerats. 
 
Viss ”gammal” text kvarstår då den främst berör vår organisation och därför inte kan förväntas finnas med i RF:s 
stadgemall, eller vara skriven på annat sätt däri.  
 
Sidor som inte är med i detta propositionsförslag gäller omslag, innehållsförteckning, förkortningsförklaringar samt 
bilaga med utdrag ur RF:s stadgar gällande Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund. Dessa medtas när 
slutliga stadgar sammanställs efter Förbundsmötet. 
 
Se även kommentarer efter paragraferna. 
 
 
Text som är oförändrad från gällande stadgar:    Exempeltext 
Text som är struken eller omformulerad/omplacerad i stadgarna markeras:  Exempeltext 
Text som är ny eller omformulering/omplacering av tidigare text markeras: Exempeltext 
 
 

Korrigeringar har införts efter att propositionen nedröstades vid Förbundsmöte 2022. 

Version 2023-01-11  
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1 KAPITLET  – ALLM ÄNNA BESTÄMM ELSER 

1 §  ÄNDAMÅL OCH UPPGIFTER 
Svenska Bilsportförbundet – i dessa stadgar kallat Förbundet eller SBF – har till ändamål att befrämja och administrera bilsporten i 
Sverige på ett sådant sätt att den står i överensstämmelse med Idrottsrörelsens verksamhetsidé enligt RFs stadgar 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 världsmästare och internationella mästare.  
Bilsporten ska ge deltagarna en värdefull fritidssysselsättning, utbilda funktionärer och aktiva, verka för höjande av trafikkulturen 
samt stimulera den fordonstekniska utvecklingen. 
Bilsporten ska verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde. 
Bilsporten ska aktivt verka för en dopingfri idrott. 

Svenska Bilsportförbundet, bildat 1936, med hemort i Stockholm – i dessa stadgar kallat Svensk Bilsport eller Förbundet – har som 
inriktning att främja och administrera bilsport i Sverige. Verksamheten ska överensstämma med Idrottsrörelsens verksamhetsidé 
enligt Riksidrottsförbundets (RF:s) stadgar.  

Svensk Bilsport ska företräda den svenska bilsporten internationellt. 

Svensk Bilsport utövas både som bredd- och elitverksamhet. Målet med breddverksamheten är att skapa bilsportverksamhet där 
alla kan vara med och målet med elitverksamheten är att ta fram mästare både på internationell som nationell nivå. 

Svensk Bilsport bedriver följande sportgrenar inom idrotten Bilsport: 

- Backe 
- Bilcross 
- Bilorientering 
- Crosskart 
- Dragracing 
- Drifting 
- Esport 
- Enkel Bilsport 
- Folkrace 
- Historisk Bilsport 
- Karting 
- Racing 
- Radiostyrd Bilsport 
- Rally 
- Rallycross 
- Regularity 

Svensk Bilsport är en ideell förening som är politiskt och religiöst oberoende. 

Svensk Bilsport ska bidra till att ge medlemsföreningarnas medlemmar en värdefull fritidssysselsättning, samt främst genom sina 
Specialidrottsdistriktsförbund (SDF) utbilda aktiva tävlande och funktionärer samt verka för att öka trafiksäkerheten och stimulera 
till den fordonstekniska utvecklingen. 

Svensk Bilsport ska vara, inkluderande och respektera alla människors lika värde samt aktivt arbeta mot doping, matchfixing, osund 
ekonomi och annat fusk. 
 

Kommentar:  
Anpassning av text, delvis från tidigare stadgar men även med detaljer ur RF:s stadgemall för SF samt ur RF:s stadgar. 
Att ha alla sportgrenar i stadgarna, vilket följer RF:s stadgemall, gör att det försvårar att förhastade beslut fattas om införande av 
nya sportgrenar, utan att beslutet har förankring hos medlemmarna.  
 

2 § SAMMANSÄTTNING 
Förbundet består av de föreningar som enligt Kapitel 7, §1 erhållit medlemskap i Förbundet. Föreningarna är genom medlemskap i 
Förbundet medlemmar i RF. 
Förbundet har för sin regionala verksamhet Specialidrottsdistriktsförbund (SDF) 

Svensk Bilsport består av de föreningar som enligt 2 kap. 1 § erhållit medlemskap i Förbundet.  
Föreningarna är genom medlemskapet i Förbundet även medlemmar i Riksidrottsförbundet (RF). 

Förbundet har för sin regionala verksamhet Specialidrottsdistriktsförbund (SDF). 
 

Kommentar: 
Förtydliganden och korrigering av hänvisning.  
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3 § TILLHÖRIGHET 
Förbundet är sedan 1962 medlem i Sveriges Riksidrottsförbund (RF). 
Förbundet är sedan 1969 medlem av Fédération Internationale de L’Automobile (FIA) och är av denna organisation godkänd som 
nationellt organ för bilsporten i Sverige (ASN). Förbundet är också medlem i European Federation of Radio-Operated Model 
Automobiles (EFRA). 

Förbundet ska inom ramen för sitt medlemskap i nämnda organisationer i tillämpliga delar följa deras stadgar och övriga 
bestämmelser. 

Svensk Bilsport är sedan 1962 medlem i Riksidrottsförbundet (RF) och sedan 1969 medlem (ASN) i Fédération Internationale de L’ 
Automobile (FIA), där Förbundet är utsett som nationell organisation för bilsport i Sverige. Förbundet är även medlem i European 
Federation of Radio Operated Model Automobiles (EFRA). 

Svensk Bilsport och dess olika organ samt förtroendevalda, aktiva, ledare och funktionärer ska i tillämpliga delar följa nämnda 
organisationers stadgar och bestämmelser samt fattade beslut, som utgör en integrerad del av Förbundets regler. 
 

Kommentar: 
Förtydligande av Förbundets tillhörighet.  
 

4 §  BESLUTANDE ORGAN  
Förbundets högsta beslutande organ är Förbundsmöte och extra Förbundsmöte.  
När Förbundsmöte ej är samlat, är Förbundsstyrelsen beslutande organ. 

Förbundets beslutande organ är Förbundsmötet, extra Förbundsmöte, Förbundsstyrelsen samt inom sina områden av 
Förbundsmötet valda nämnder. 
 

Kommentar: 
Tillägg av nämnder som numera väljs av Förbundsmötet.  
 

5 §  BOLAG 
SBF, som är en ideell förening, kan besluta om att viss verksamhet bedrivs i bolagsform.  
De rent idrottsliga besluten ligger dock alltid hos den ideella organisationen. 

Svensk Bilsport kan besluta om att bedriva verksamhet i bolagsform. 

De rent idrottsliga besluten ligger dock alltid i den ideella organisationen. 
 

Kommentar:  
Förtydliganden.  
 

6 §  AV SVENSK BILSPORT HELÄGDA ELLER DELÄGDA BOLAG  
Förbundsstyrelsen ansvarar för all verksamhet med helägda och majoritetsägda bolag på samma sätt som för Förbundet. 
Redovisning av helägda och majoritetsägda bolag sker i koncernform samtidigt med redovisningen av Förbundet. 
Vad avser minoritetsägda bolag lämnas samma information till den ideella rörelsen såsom Förbundsstyrelsen/Förbundet får genom 
sitt ägande i det minoritetsägda bolaget.  
Informationen lämnas på motsvarande sätt som avseende Förbundet som helhet.  

Förbundsstyrelsen ansvarar för all verksamhet som bedrivs i helägda och majoritetsägda bolag på samma sätt som gäller för 
Förbundet. 

Redovisning av helägda och majoritetsägda bolag sker i koncernform samtidigt med redovisningen av Förbundet. 

Vad avser minoritetsägda bolag lämnas samma information till den ideella rörelsen i samband med redovisningen av Förbundet såsom 
Förbundsstyrelsen/Förbundet får genom sitt ägande i det minoritetsägda bolaget. 
 

Kommentar: 
Förtydliganden.  
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7 § SAMMANSÄTTNING AV FÖRBUNDSSTYRELSE M.M. 
Förbundsstyrelsen ska bestå av kvinnor och män, ettdera könet ska representeras med minst 40 procent av övriga ledamöter i 
Förbundsstyrelsen. 
Förbundet ska verka för att 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. 

Förbundsstyrelsen ska bestå av kvinnor och män, ledamöterna ska representeras med minst 40 procent av ettdera könet. 

Förbundet ska i utskott, kommittéer och andra organ aktivt verka för att sammansättningen blir jämställd mellan kvinnor och män 
samt att ungdomar involveras. Jämställdhet ska även eftersträvas i delegationer där fler än en person ingår. 
 

Kommentar: 
Förtydliganden.  
 

8 § FIRMATECKNING 
Förbundets firma tecknas av Förbundsstyrelsen eller, om Förbundsstyrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller 
av en eller flera särskilt utsedda personer. 

Förbundets firma tecknas av Förbundsstyrelsen. 

Förbundsstyrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två Förbundsstyrelseledamöter gemensamt eller till en eller flera, 
genom delegation, särskilt utsedda personer, se även 6 Kapitlet 4 §. 
 

Kommentar: 
Förtydligande samt hänvisning till annan paragraf med information gällande delegation av beslutsrätt.  
 

9 § VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR SAMT ARBETSÅR  
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. 1 januari t o m 31 december.  
Förbundsstyrelsens arbetsår omfattar tiden från ett ordinarie årsmöte t o m nästkommande ordinarie årsmöte. 

Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. 1 januari t.o.m. 31 december. 
 

Kommentar: 
Anpassning till RF:s stadgemall för SF.  
 

§10 STADGETOLKNING 
Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar eller om fall förekommer, som inte är förutsett i stadgarna, hänskjuts 
frågan till nästkommande Förbundsmöte eller avgörs i trängande fall av Förbundsstyrelsen.  
 

Kommentar: 
Struken paragraf då tolkningsordningen hanteras enligt den ordning som anges i 4 § Beslutande organ.  
 

10 § ÄNDRING AV STADGAR 
Förslag till ändring av dessa stadgar får – förutom av Förbundsstyrelsen – skriftligen framläggas av distriktsorgan och till Förbundet 
ansluten förening.  
Ändringsförslaget ska vara Förbundet tillhanda senast den 10 januari. Ändringsförslag ska, efter den 10 januari, sändas till samtliga 
SDF, inom fem arbetsdagar, för att bereda SDF och SDFs årsmöten tillfälle till yttrande över förslaget. 
För bifall till stadgeändring krävs beslut av Förbundsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster. 

Förslag till förändringar av dessa stadgar får förutom av Förbundsstyrelsen skriftligen läggas fram av Specialidrottsdistriktsförbund 
(SDF) eller av till Förbundet ansluten medlemsförening. 

Det skriftliga förslaget till förändring ska vara Förbundet tillhanda senast den 10 januari. Förslag till förändring ska efter den 10 
januari inom fem arbetsdagar sändas till samtliga Specialidrottsdistriktsförbund (SDF) för att vid SDF-årsmötet tas upp för yttrande. 

För att bifalla förslag till förändring av dessa stadgar krävs beslut av Förbundsårsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster. 
 

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

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, Idrotts AB, Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), Distriktsförbund (DF), 
Förbundet eller Riksidrottsförbundet (RF), Antidopingstiftelsen eller Antidoping Sverige AB (ADSE) får inte väckas i allmän domstol. 
Sådan tvist ska förutom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s stadgar, dessa stadgar eller tävlingsregler, avgöras enligt 
av RF fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd. 
 

Kommentar: 
Anpassning till RF:s stadgar där Idrottens nya Antidopingorganisation införts.  
 

12 § UPPLÖSNING AV FÖRBUNDET  
För upplösning av Förbundet fordras beslut härom vid två på varandra ordinarie Förbundsmöten.  
Vid båda tillfällena ska beslutet biträdas av minst 2/3 av antalet avgivna röster.  
Beslut om disposition av Förbundets tillgångar ska fattas vid det sista av båda ovan nämnda sammanträden. Tillgångarna måste dock 
användas för idrottsfrämjande ändamål. 

För upplösning av Förbundet krävs beslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra följande Förbundsmöten 
avhållna med minst sex månaders mellanrum. 

I beslutet om upplösning av Förbundet ska det anges dels att Förbundets tillgångar ska användas till ett bestämt idrottsfrämjande 
ändamål, dels var de upplösta förbundets handlingar m.m. ska arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande. 

Beslut tillsammans med kopior av Förbundsstyrelse- och Förbundsmötesprotokoll i ärendet samt revisionsberättelse jämte balans- 
och resultaträkning ska snarast överlämnas till RF. 
 

Kommentar: 
Anpassning till RF:S stadgemall för SF.  
 

13 § FÖRBUNDETS KUNGÖRELSEORGAN  
Förbundets officiella kungörelseorgan är Förbundets hemsida www.sbf.se  
 

Kommentar: 
Ny paragraf föreslås med anledning av att det ändå alltid är samma beslut som fattas vid varje Förbundsmöte.  

 

  

http://www.sbf.se/
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2 K API TLET  –  FÖR BU NDET S ME DLEMMA R,  FÖRE NI N GAR N A  

1 § MEDLEMSKAP I FÖRBUNDET 
Ideell förening, bestående enbart av fysiska personer, får efter ansökan och genom beslut av Förbundsstyrelsen upptas som medlem 
i Förbundet om nedanstående villkor är uppfyllda: 
1. Ansökningen om medlemskap är upprättad enligt RFs anvisningar, vilket även innebär uppgift om föreningens 

organisationsnummer, och är åtföljd av föreningens stadgar, vilka ska upprättas på grundval av RFs normalstadgar för idrotts-
förening. 

2. Föreningen har bilsport på sitt program. 
3. Föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet följa RFs stadgar samt Förbundets och SDFs 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 består av minst 25 medlemmar vid inträdesansökan. 
Förbundsstyrelsens beslut angående medlemskap eller namnbyte för förening ska göras efter hörande av vederbörande SDF. 
Lämnar Förbundsstyrelsen förenings ansökan utan bifall, får föreningen överklaga beslutet hos RIN. 

Ideell förening som består av enbart fysiska personer får efter skriftlig medlemsansökan och genom beslut av Förbundsstyrelsen 
upptas som medlem i Förbundet om nedanstående villkor är uppfyllda:  

1. Ansökan ska vara upprättad enligt RF:s anvisningar vilket även innebär uppgift om föreningens organisationsnummer. Till 
ansökan ska även föreningens stadgar bifogas och de ska vara upprättade och följa RF:s normalstadgar för idrottsförening.  

2. Ansökande förening bedriver idrottslig verksamhet enligt 1 kap. 1 § samt följer RF:s stadgar, Förbundets stadgar, SDF stadgar, 
gällande tävlingsregler och övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. 

3. Föreningens namn följer gällande namnregler, inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten förening. 

5. Föreningen har betalat de avgifter som Förbundsmötet i vederbörlig ordning har bestämt. 

6. Föreningen består av minst 25 medlemmar. 

Beviljat medlemskap i förbundet innebär att föreningen samtidigt blir medlem i det Specialidrottsdistriktsförbund (SDF) och 
Distriktsförbund (DF) inom de gränser föreningen har sin hemort. 

Beslut angående medlemskap i Förbundet eller namnbyte tas av Förbundsstyrelsens efter remissvar från vederbörande SDF. 

Lämnar Förbundsstyrelsen ansökan om medlemskap utan bifall, får föreningen överklaga beslutet hos RIN enligt 15 Kapitlet RF:s 
stadgar. 
 

Kommentar: 
Förtydliganden av befintlig text.  
 

§3 UTTRÄDE UR FÖRBUNDET 
Förening, som önskar utträda ur Förbundet, ska göra skriftlig anmälan till Förbundsstyrelsen, och ska därefter avföras från Förbundets 
medlemsförteckning så snart detta är möjligt, dock senast vid utgången av det verksamhetsår under vilket den anmält sitt utträde.  
Förening, som inte betalat medlemsavgift under två på varandra följande år, får anses ha begärt utträde ur Förbundet och kan därmed 
avföras från Förbundets medlemsförteckning.   
Vid utträde ur Förbundet gäller även att föreningens medlemskap i SDF och DF upphör. 
 

Kommentar: 
Paragrafen har införlivats i 2 §. 
 

§4 UTESLUTNING UR FÖRBUNDET 
Förbundsstyrelsen får utesluta förening, om den – trots påminnelser – underlåter att följa vad som föreskrivs i RFs eller Förbundets 
stadgar eller att rätta sig efter beslut som i vederbörlig ordning har fattats av RF, Förbundet eller SDF eller annars har påtagligt 
motarbetat Förbundets intressen.  
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän föreningen har fått tillfälle att yttra sig inom tre veckor. I beslut om uteslutning ska 
skälen härför redovisas samt anges vad föreningen ska göra, om den vill överklaga beslutet.   
Beslut om uteslutning får överklagas hos Riksidrottsnämnden enligt reglerna i RFs stadgar. 
Vid uteslutning ur Förbundet gäller även att föreningens medlemskap i SDF och DF upphör. 
 

Kommentar: 
Paragrafen har införlivats i 2 §. 
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2 § MEDLEMSKAPETS UPPHÖRANDE  
Medlemsförening som önskar avsluta sitt medlemskap i Förbundet måste skriftligen till Förbundet anmäla detta. Förbundsstyrelsen 
kan besluta att eventuella obetalda avgifter ska betalas innan utträde kan ske. 

Om medlemsförening inte betalat medlemsavgift till Förbundet under två på varandra följande år är det Förbundsstyrelsen som 
beslutar om medlemskapet ska upphöra. Medlemskapet upphör genom att föreningen avförs från Förbundets medlemsförteckning. 
Föreningen ska underrättas om att medlemskapet har upphört. 

Förbundsstyrelsen har rätt att utesluta medlemsförening om de trots påminnelser inte följer det som är skrivet i RF:s stadgar eller 
Förbundets stadgar eller om förening inte uppfyller villkoren i 2 kap. 1 § eller att förening inte rättar sig efter de beslut som är fattade 
av RF, Förbundet och SDF eller påtagligt motarbetat Förbundets intressen. 

Medlemsförenings uteslutning ur Förbundet får inte fastställas av Förbundsstyrelsen förrän medlemsförening inom föreskriven tid, 
minst två veckor, haft möjlighet att yttra sig. I Förbundsstyrelsens beslut om uteslutning ska skälen som ligger till grund redovisas 
samt att det även ska framgå hur beslutet kan överklagas. 

Beslut om medlemsförenings uteslutning ur Förbundet kan överklagas hos RIN enligt 15 Kapitlet RF:s stadgar. 

Medlemskapets upphörande i Förbundet innebär samtidigt att medlemskapet i SDF och DF upphör. 
 

Kommentar: 
Anpassning till RF:s stadgemall för SF. 
Tidigare och nu strukna paragraferna 3 och 4 har införlivats i  denna paragraf. 
 

§2 FÖRENINGS MEDLEMSAVGIFT M.M. 
Medlemsavgift, fastställd av Förbundsmötet föregående år ska vara SBF tillhanda senast den 1 juni. Ankommer medlemsavgiften 
efter den 1 juni uttas förseningsavgift fastställd av Förbundsmötet föregående år. Medlemsavgift eller förseningsavgift som inte är 
SBF tillhanda senast den 1 juli medför automatisk förlust av rösträtt vid kommande SDF-årsmöte. 
Förening ska när behov uppstår, dock senast den 30 november, uppdatera uppgifter gällande föreningen, dess styrelse etc. samt 
föreningens medlemmar i IdrottOnline. Efter den 30 november hämtar SBF uppgifter från IdrottOnline för upprättande av 
röstlängder. Förening som vid upprättande av röstlängder inte uppnår lägsta krav vad gäller antal medlemmar, enligt § 1 punkt 6, ska 
automatiskt förlora rösträtt till kommande SDF-möte och kan komma att bli utredd om uteslutning. 
Inträdesavgift är en fast avgift som betalas vid ansökan om inträde i Förbundet.  
Utesluten förening eller förening som utträtt ur Förbundet ska betala ny inträdesavgift vid återinträde i Förbundet.   
 

Kommentar: 
Paragrafen har införlivats i 3 §. 

§5 FÖRENINGS SKYLDIGHETER 
Förening ska: 
1. följa RFs stadgar samt Förbundets och SDFs stadgar, tävlingsregler, övriga bestämmelser och beslut fattat av överordnat idrotts-

organ. 
2. årligen betala medlemsavgift enligt Kapitel 7, §2. Förening kan till följd av underlåtenhet att betala avgifter eller böter bestraffas 

enligt 14 kap. RF:s stadgar och uteslutas enligt 8 kap. i dessa stadgar. 
3. på begäran av Riksidrottsstyrelsen, Förbundsstyrelsen eller vederbörande SDF- eller DF-styrelse ställa föreningens handlingar till 

förfogande, samt lämna av dessa organ begärda uppgifter. 
4. föra räkenskaper och upprätta verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, föra protokoll vid årsmöten, andra 

föreningsmöten och styrelsens sammanträden samt föra medlemsförteckning. 
5. hålla årsmöte och härvid, efter verkställd revision, besluta om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning, samt 
6. på begäran av RIN eller Dopingkommissionen lämna uppgifter samt avge yttranden. 
7. i enlighet med lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn begära att den som anställs eller 

erhåller uppdrag inom föreningen, om arbetet eller uppgifterna som personen erbjuds eller tilldelas innebär direkt och 
regelbunden kontakt med barn, visar upp ett utdrag enligt lagen (1986:620) om belastningsregister. 

 

Kommentar: 
Paragrafen har införlivats i 3 §. 
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3 § FÖRENINGENS ÅLIGGANDEN 
Medlemsförening ska: 

1. Följa RF:s stadgar, Förbundets stadgar, SDF:s stadgar, tävlingsregler, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat 
idrottsorgan. 

2.  Aktivt arbeta mot doping, matchfixing, osund ekonomi och annat fusk samt mot mobbing, trakasserier och våld såväl på som 
utanför idrottsarenan.  

3.  Årligen betala fastställd medlemsavgift, Förbundet tillhanda senast den 1 juni. Om avgift inkommer efter den 1 juni tas 
fastställd förseningsavgift ut. Medlemsavgift och förseningsavgift som inte är Förbundet tillhanda senast 1 juli innebär 
automatisk förlust av rösträtt vid kommande SDF årsmöte. Inträdesavgiften i Förbundet är en fast engångsavgift som betalas 
vid ansökan om inträde i Förbundet. Medlemsförening som tidigare varit utesluten eller på egen begäran avslutat sitt 
medlemskap ska vid återinträde i Förbundet betala inträdesavgift. Återinträde i Förbundet för utesluten förening kan tidigast 
ske tre år efter föreningens uteslutning. 

4.  Föra räkenskaper, föra protokoll vid styrelse- medlems- och årsmöten samt även årligen efter verksamhetsårets slut upprätta 
verksamhetsberättelse inklusive resultat- och balansräkning.  

5.  I IdrottOnline senast den 30 november ha uppdaterat medlemsförteckning, uppgifter på föreningen och dess styrelse. Efter den 
30 november hämtar Förbundet uppdaterade uppgifter i IdrottOnline och upprättar innevarande års röstlängder. Förening som 
vid upprättande av röstlängd inte uppnår lägsta krav på 25 medlemmar förlorar automatiskt sin rösträtt vid kommande SDF-
årsmöte och kan även komma att bli utredd om uteslutning ur Förbundet.  

6.  Hålla årsmöte och efter genomförd revision besluta om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.  

7.  På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS), Förbundsstyrelsen (FS), SDF- eller DF-styrelsen ställa föreningens handlingar till 
förfogande samt till dessa organ överlämna begärda uppgifter. 

8.  På begäran av Riksidrottsnämnden (RIN), eller Dopingnämnden (DoN), Idrottsombudsmannen, Antidopingstiftelsen eller 
Antidoping Sverige AB (ADSE)lämna uppgifter samt avge yttranden. 

9.  I enlighet med lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn, begära att den som anställs eller 
erhåller uppdrag inom föreningen, om arbetet eller uppgifterna som personen erbjuds eller tilldelas innebär direkt och 
regelbunden kontakt med barn, visar upp ett utdrag enligt lagen (1986:620) om belastningsregister. 

 

Kommentar: 
Karenstid om tre år för återinträde av tidigare utesluten förening föreslås. 
Tidigare och nu strukna paragraferna 2 och 5 har införlivats i denna paragraf med något förtydligad text. 
 

4 § FÖRENINGSMEDLEMS DELTAGANDE I DEN IDROTTSLIGA VERKSAMHETEN 
Föreningsmedlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet, föreningarna har rätt att ställa upp särskilda villkor för 
utövande av vissa uppdrag. 

Vid idrottsutövande i tävling eller uppvisning representerar medlemmen sin förening. Vid deltagande eller uppvisning utanför Sverige 
krävs Förbundets godkännande. 

Vid idrottsutövande i tävling eller uppvisning representerar medlemmen sin förening.  

Vid deltagande eller uppvisning i Internationella eller Regionstävlingar utanför Sverige samt deltagande eller uppvisning i tävlingar 
utanför EU* krävs Förbundets godkännande. 

* EU avser även länder som FIA godkänt motsvara EU-länder. 
 

Kommentar: 
Anpassning till RF:s stadgemall för SF. 

Markerad och tidigare föreslagen text har strukits och nytt förslag lagts till. Regionstävlingar = NEZ. 
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3 KAPITLET  – FÖRBUNDSM ÖTE 

1 § TIDPUNKT OCH KALLELSE 
Förbundsmötet äger rum årligen senast den 30 april.  
Kallelse till Förbundsmötet ska utfärdas av Förbundsstyrelsen dels genom kungörelse i Förbundets officiella kungörelseorgan senast 
tre månader före mötet, samt att kallelse utsänds till varje ombud senast tre veckor före mötet. 
Föredragningslista för mötet, verksamhets- och förvaltningsberättelser, verksamhetsplan med ekonomisk plan, Förbundsstyrelsens 
förslag och inkomna motioner till Förbundsmötet – vilka ska vara åtföljda av Förbundsstyrelsens yttrande och, om motionen kommer 
från förening, av SDF-styrelsens yttrande – samt valberedningens förslag utsändes till SDF-styrelserna och ombuden senast två veckor 
före Förbundsmötet.  
Möte får inte hållas på dag när Riksidrottsmöte pågår.  

Förbundsmötet äger rum årligen senast den 30 april. 

Kallelse till Förbundsmötet ska av Förbundsstyrelsen offentliggöras senast tre månader före mötet i Förbundets officiella 
kungörelseorgan samt att kallelse även ska skickas ut senast tre veckor före mötet till röstberättigade ombud. 

Härefter ska Förbundsstyrelsen, senast två veckor före mötet, på Förbundets hemsida offentliggöra förslag till föredragningslista för 
mötet, underlag för röstlängden, verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med 
ekonomisk plan samt Förbundsstyrelsen förslag och inkomna motioner till Förbundsmötet, med Förbundsstyrelsens yttrande. 

Förbundsmöte får inte hållas på samma dag som Riksidrottsmötet pågår. 
 

Kommentar:  
Förtydligande av befintlig text.  
 

2 § FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV FÖRBUNDSMÖTET 
Rätt att inge förslag att behandlas av Förbundsmöte tillkommer medlemsförening, SDF och Förbundsstyrelsen.  
Förslag från medlemsförening eller SDF ska vara Förbundet tillhanda senast den 10 januari. Förslag ska, efter den 10 januari, sändas 
till samtliga SDF, inom fem arbetsdagar, för att bereda SDF och SDFs årsmöten tillfälle till yttrande över förslaget. 

Förslagen föreläggs Förbundsmötet med Förbundsstyrelsens utlåtande.  

Medlemsförening, SDF styrelse och Förbundsstyrelse får lämna in förslag som ska behandlas vid Förbundsmöte. 

Förslag från medlemsförening och SDF styrelse benämns motion och ska vara Förbundet tillhanda senast 10 januari. Förslag från 
Förbundsstyrelse benämns proposition. Alla förslag ska efter 10 januari och inom fem arbetsdagar sändas till samtliga SDF för att 
bereda SDF styrelse och SDF årsmöte tillfälle att yttra sig över förslag. 

Förbundsstyrelsen ska till Förbundsmötet avge skriftligt utlåtande över motionerna. 

Förbundsmötet får på förslag av Förbundsstyrelsen utse enskild person till Hedersordförande eller Hedersledamot i 
Förbundsstyrelsen. Person som avses i detta stycke har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. 

Förbundsmötet får på förslag av Förbundsstyrelsen utse enskild person till Hedersordförande eller Hedersledamot. 
Person som avses i detta stycke kan adjungeras till Förbundsstyrelsen och har där yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. 
 

Kommentar: 
Förtydligande av befintlig text. 
Text gällande Hedersordförande/Hedersledamot har införlivats från paragraf gällande sammansättning av Förbundsstyrelsen.  

Markerad och tidigare föreslagen text har strukits och nytt förslag lagts till. 

Anpassning till RF:s stadgar (kap 3, §§ 3-4).  
 

3 § SAMMANSÄTTNING OCH BESLUTSFÖRHET 
Förbundsmöte består av ombud för distriktsorgan. Ombud ska vara medlem i förening inom distriktet. Ombud får inte företräda mer 
än ett distriktsorgan och inte heller vara ledamot av Förbundsstyrelsen.  
SDF får sända ett ombud för varje röst, men kan låta ett ombud få representera mer än en röst.  

Förbundsmöte består av valda röstberättigade ombud för medlemsföreningar inom respektive Specialidrottsdistriktsförbund (SDF). 
Ombud ska vara medlem i en medlemsförening tillhörande det SDF de ska företräda. Ombud får endast företräda ett SDF och får inte 
vara ordförande eller ledamot i Förbundsstyrelsen. 

SDF har rätt att sända ett röstberättigat ombud för varje röst enligt röstlängd men kan låta ett ombud representera mer än en röst 
om detta är klarställt vid SDF-årsmötet.  
 

Kommentar: 
Förtydligande av befintlig text.  
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4 § RÖSTRÄTT, YTTRANDERÄTT, FÖRSLAGSRÄTT 
Förbundsmötet består av 41 utsedda ombud, som årligen väljes av SDFs årsmöten.  
Varje SDF äger utse det antal ombud, som framgår av den röstlängd, som årligen upprättas av SBF att gälla för tiden 1 december – 
30 november.  
Beräkningsgrund för röstlängden utgör de föreningar, som fullgjort stadgeenliga skyldigheter mot SBF samt nedanstående 
fördelningsbestämmelser.  
Ombudsantalet fördelas så att varje SDF får ett ombud. Övriga ombud fördelas proportionellt till SDFs medlemsantal. Inget SDF får 
dock ha fler än 20% av det totala antalet ombud, dvs åtta ombud.  
Dessa uppgifter lämnas av SBF till SDF före den 15 januari.  
För de av SDF valda ombuden må erforderligt antal suppleanter utses.  
Uppgift om, av SDFs årsmöte, valda ombud jämte suppleanter, samt i förekommande fall uppgift om antal röster ombud förfogar 
över och eventuell turordning för suppleanter, lämnas av SDF till SBF före den 1 mars. 
Förbundsmöte är beslutsmässigt med det antal ombud, som efter stadgeenlig kallelse deltar i mötets beslut.  
Yttrande- och förslagsrätt men icke rösträtt vid Förbundsmöte tillkommer Förbundsstyrelsens ledamöter och revisorer, ledamöter i 
utskott, nämnder och kommittéer samt SBFs tjänstemän.  
Yttranderätt tillkommer även RFs representant.  
 
Förbundsmötet består av 41 röstberättigade ombud som årligen väljs vid SDF årsmöten. 

SDF årsmötet har rätt att utse det antal röstberättigade ombud som framgår av den röstlängd som årligen upprättas av Svensk 
Bilsport enligt medlemsföreningarnas medlemsregister 1 december t.o.m. 30 november. 

Beräkningsgrund för röstlängd är de medlemsföreningar som fullgjort stadgeenliga skyldigheter mot Förbundet samt fördelnings-
bestämmelser för ombud enligt nedan. 

Antalet ombud fördelas så att varje SDF får ett ombud. Övriga ombud för att uppnå 41 fördelas proportionellt i förhållande till 
medlemsantalet i varje SDF. Inget SDF får ha fler än 20% av det totala antalet ombud vilket motsvarar åtta ombud. Uppgifter om 
fördelning av ombud lämnas av Svensk Bilsport till SDF senast 15 januari. 

Namnuppgifter inklusive namn på medlemsförening på ordinarie röstberättigade ombud samt ersättare för ordinarie ombud samt i 
förekommande fall om något ombud representerar mer än en röst lämnas efter behandling på SDF årsmöte senast den 5 mars av 
SDF styrelsen till Svensk Bilsport. 

Förbundsmötet är beslutsmässigt med de antal röstberättigade ombud som deltar i Förbundsmötets beslut. 

Yttrande och förslagsrätt men inte rösträtt har Förbundsstyrelsens ordförande och ledamöter, revisorer, RF-representanter, 
ledamöter i utskott, kommittéer och nämnder samt anställd personal hos Svensk Bilsport. 
 

Kommentar: 
Förtydligande av befintlig text.  
 

5 § ÄRENDEN VID FÖRBUNDSMÖTET 
Vid Förbundsmötet ska följande ärenden förekomma:  

1. Mötets öppnande.  
2. Fastställande av röstlängd och ombudsförteckning.  
3. Fastställande av föredragningslista för mötet. 
4. Fråga om mötet i stadgeenlig ordning utlysts.  
5. Val av ordförande för mötet.  
6. Val av sekreterare för mötet.  
7. Val av två protokolljusterare att jämte ordföranden justera mötets protokoll samt val av två rösträknare.  
8. Verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna verksamhets- och räkenskapsåret.  
9. Revisionsberättelse för sistförflutet räkenskapsår.  
10. Fråga om Förbundsstyrelsens ansvarsfrihet.  
11. Behandling av Förbundsstyrelsens propositioner.  
12. Behandling av motioner.  
13. Genomgång av verksamhetsplan med ekonomisk plan för innevarande räkenskapsår samt genomgång av riktlinjer för kommande 

verksamhets- och räkenskapsår. 
14. Fastställande av föreningarnas inträdes- och medlemsavgift samt förseningsavgift vid försenad årsavgift enligt Kapitel 7, §2.  
15. Antagande av Förbundets officiella kungörelseorgan.  
16. Val på ett år av Förbundsordförande och ordförande i Förbundsstyrelsen.  
17. Val på två år av halva antalet övriga ledamöter i Förbundsstyrelsen.  
18. Val av en yrkesrevisor på två år.  
19. Val av två lekmannarevisorer på två år. 
20. Val av ordförande i Disciplinnämnden på ett år. 
21. Val av ledamöter på två år i Disciplinnämnden på två år. 
22. Val av ordförande i Juridiska nämnden på ett år. 
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23. Val av ledamöter i Juridiska nämnden på två år. 
24. Val av ledamöter i valberedningen på två år.  
25. Val av ordförande i valberedningen på ett år.  
26. Frågor om val av ombud till Riksidrottsmötet. 
 

Beslut i fråga om större ekonomisk betydelse får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.  

Förbundsmötets förhandlingar öppnas av Förbundsordföranden eller vid förhinder av annan styrelseledamot. 
Vid Förbundsmötet ska följande ärenden behandlas och protokollföras:  
1. Fastställande av röstlängd på grundval av den av Förbundsstyrelsen upprättade röstlängden.  
2. Val av Mötesordförande. 
3. Val av Protokollssekreterare. 
4. Val av två Protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll. 
5. Val av två Rösträknare. 
6. Fråga om kallelse till mötet har skett i den ordning som 3 kap. 1 § föreskriver. 
7. Fastställande av föredragningslista för mötet. 
8. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning [årsbokslut]. 
9. Revisorernas berättelse. 
10. Fråga om Förbundsstyrelsens ansvarsfrihet. 
11. Förbundsstyrelsens förslag samt inkomna motioner. 
12. Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning och ekonomisk plan för kommande verksamhetsår. 
13. Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår. 
14. Val av Förbundsordförande, tillika Förbundsstyrelsens ordförande för en tid av ett år. 
15. Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år. 
16. Val av ordförande i Juridiska nämnden för en tid av ett år. 
17. Val av halva antalet övriga ledamöter i Juridiska nämnden för en tid av två år. 
18. Val av ordförande i Disciplinnämnden för en tid av ett år. 
19. Val av halva antalet övriga ledamöter i Disciplinnämnden för en tid av två år. 
20. Val av en ett revisionsbolag, representerat av en auktoriserad yrkesrevisor, för en tid av två år. 
21. Val av två lekmannarevisorer för en tid av två år. 
22. Val av ledamöter i valberedningen för en tid av två år i enlighet med 4 kap. 1 §. 
23. Val av ordförande i valberedningen för en tid av ett år. 
Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan väsentlig betydelse för Förbundet får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till 
Förbundsmötet. 
 

Kommentar: 
Förtydligande av befintlig text samt att viss anpassning till RF:s stadgemall för SF har gjorts vad gäller punktordning. 
Punkten gällande val av kungörelseorgan  har plockats bort då den föreslagit vara fastställd i stadgarna genom ny paragraf i Kap 1. 
Frågan om val av ombud till Riksidrottsmötet föreslås strykas från dagordning och istället flytta uppgiften att tillsätta ombud och 
suppleanter till Förbundsstyrelsens åligganden. 

6 § VALBARHET 
Valbar vid ovan angivna val är varje i Sverige permanent bosatt person, som är medlem i förening ansluten till Förbundet. 
Ledamot i Förbundsstyrelsen är inte valbar som revisor.  
Arbetstagare hos SBF eller SDF inom SBF får inte väljas till ledamot av Förbundsstyrelsen. 
Arbetstagare inom RFs organisationer får inte vara revisor eller ledamot av valberedningen i SBF. 

Valbar är varje person som är medlem i en till Förbundet ansluten förening och är permanent bosatt i Sverige. 

Ordförande eller ledamot av Förbundsstyrelsen är inte valbar som revisor eller ledamot i valberedningen. 

Arbetstagare i Förbundet, Förbundets AB eller SDF får inte väljas till ledamot av Förbundsstyrelsen eller SDF-styrelse inom Förbundet, 
Riksidrottsstyrelsen (RS), Dopingnämnden (DoN) eller RF:s valberedning. 
 

Kommentar: 
Förtydligande av befintlig text.  
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7 § EXTRA FÖRBUNDSMÖTE  
Förbundsstyrelsen kan kalla medlemmarna till extra Förbundsmöte. 
Förbundsstyrelsen är skyldig att kalla till extra Förbundsmöte när en yrkesrevisor eller minst 1/3 av antalet Förbundsmötesombud 
begär det. Sådan begäran ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. 
När Förbundsstyrelsen mottagit en begäran om extra Förbundsmöte ska den inom 14 dagar kalla till ett sådant möte att hållas inom 
två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra Förbundsmöte ska tillställas ombuden senast sju dagar 
före mötet. 
Underlåter Förbundsstyrelsen att utfärda föreskriven kallelse får de som gjort begäran utfärda kallelse i enlighet med föregående 
stycke. 
Vid extra Förbundsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras. 
Extra Förbundsmöte får inte hållas på dag när Riksidrottsmöte pågår.  

Förbundsstyrelsen har rätten att kalla röstberättigade ombud till extra Förbundsmöte. 

Förbundsstyrelsen är skyldig att kalla till extra Förbundsmöte när en yrkesrevisor eller minst 1/3 av Förbundets röstberättigade 
medlemsföreningar begär det. Begäran om extra Förbundsmöte ska vara skriftlig och innehålla skälen för begäran. Begäran om extra 
Förbundsmöte ska sändas in till Förbundet. 

Förbundsstyrelsen är skyldig att kalla till extra Förbundsmöte när en yrkesrevisor eller minst 1/3 Förbundsmötesombud (1/3 av 41) 
begär det. Begäran om extra Förbundsmöte ska vara skriftlig och innehålla skälen för begäran. Begäran om extra Förbundsmöte ska 
sändas in till Förbundet. 

När Förbundsstyrelsen har mottagit inkommen begäran gällande extra Förbundsmöte ska Förbundsstyrelsen senast inom 14 dagar 
offentliggöra det extra Förbundsmötet i Förbundets officiella kungörelseorgan som sedan ska hållas senast två månader efter 
offentliggörande. Kallelse inklusive förslag till föredragningslista ska även skickas ut till röstberättigade ombud senast sju dagar före 
det extra Förbundsmötet.  

Om Förbundsstyrelsen låter bli att offentliggöra det extra Förbundsmötet får de som gjort begäran utföra offentliggörandet och 
kallelse enligt föregående stycke. 

Vid extra Förbundsmöte ska endast de i föredragningslistan upptagna ärendena avgöras. 

Extra Förbundsmöte får inte hållas på samma dag som Riksidrottsmötet pågår. 
 

Kommentar: 
Förtydligande av befintlig text samt att viss anpassning till RF:s stadgemall för SF har gjorts. 

I RF:s stadgemall uppges att det är förbundets medlemmar som kan begära extra Förbundsmöte, inte förbundsmötesombud vilka 
kan komma att vara ersatta när ett extra Förbundsmöte kan genomföras. I stadgemallen föreslås dock att det ska vara 1/10 av 
förbundets röstberättigade medlemsföreningar som kan göra begäran. Det skulle göra det möjligt för endast ca 41 föreningar att 
begära extra Förbundsmöte till skillnad från idag då det krävs minst 14 förbundsmötesombud som i sin tur representerar minst ca 
137 medlemsföreningar. 

Med anledning av denna stora skillnad föreslås istället att det ska krävas 1/3 av medlemsföreningarna för att begära extra 
Förbundsmöte, d.v.s. ca 137 medlemsföreningar. Det är den mest jämförbara lösningen med nuvarande krav för begäran.  
 
Markerad och tidigare föreslagen text har strukits och nytt förslag lagts till. 

Förtydligande. 

8 §       BESLUT OCH OMRÖSTNING  
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).  
Med undantag för ärende som anges i Kapitel 1, §§ 11 och 13 avgörs vid omröstning alla ärenden med 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. Omröstning sker öppet. Val ska ske med slutna sedlar, om 
röstberättigad så begär.  
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, viket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. 
Vid omröstning, som inte avser val, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av mötesordföranden, om han är röstberättigad. Är 
så inte fallet, avgör lotten.  
Vid val ska vid lika röstetal lotten avgöra.  
Beslut bekräftas med klubbslag 

Beslut fattas genom omröstning och fastställs med klubbslag. 

Omröstning genomförs med acklamation dvs. ombuden ger bifallsrop till presenterat förslag. I de fall ombud anser att det finns 
oklarheter med genomförd omröstning kan ombud begära votering innan beslutet är fastställt. 

Vid votering utförs omröstning öppet med handuppräckning eller om ombud så begär sluten med avlämnande av röstsedlar.  

Personval ska alltid avgöras med sluten omröstning. 
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Ärenden som anges i 1 kap. 10 § och 12 § ska vid omröstning avgöras med kvalificerad majoritet vilket innebär att beslutet ska stödjas 
med minst 2/3 av antalet avgivna röster. 

Personval avgörs genom omröstning med relativ majoritet vilket innebär att den eller de som erhållit högsta antalet röster är vald 
eller valda oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. 

Vid lika röstetal i personval ska lotten avgöra. 

Övriga frågor avgörs genom absolut majoritet vilket innebär att beslut ska stödjas av mer än hälften av avgivna röster. 

Vid lika röstetal i övriga frågor ska det förslag som biträds av mötesordföranden gälla. Är mötesordföranden inte röstberättigad ska 
lotten avgöra. 
 

Kommentar: 
Förtydliganden av redan befintlig text samt kompletterande text och justerad ordningsföljd för att ge ytterligare tydlighet.  

9 § IKRAFTTRÄDANDE 
Beslut fattade av Förbundsmöte gäller från mötets avslutande om inte annat bestäms. 

Beslut fattade av Förbundsmöte börjar att gälla efter att mötet är avslutat om inte annat blir beslutat. 
 

Kommentar: 
Förtydligande av befintlig text.  
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4 KAPITLET  – VALB EREDNING 

1 § SAMMANSÄTTNING 
Valberedning ska bestå av ordförande och fyra (4) ledamöter samt bestå av både kvinnor och män, ettdera könet ska representeras 
med minst 40 procent av övriga ledamöter.  
Ordinarie ledamot väljs för en mandattid om två (2) år. Växelvis väljes tre (3) ledamöter respektive två (2) ledamöter vartannat år. 
Vid avsägelse under mandattid sker ett fyllnadsval vid nästkommande förbundsmöte. Ordföranden utses av Förbundsmötet bland 
de fem ordinarie ledamöterna för ett år, räknat från mötet t o m nästa ordinarie möte.   

Valberedningen ska bestå av ordförande och fyra ledamöter samt bestå av kvinnor och män, ledamöterna ska representeras med 
minst 40 procent av ettdera könet. 

Förbundsmötet utser ledamöter i valberedningen för en tid av två år där Förbundsmötet växelvis vartannat år väljer tre ledamöter 
respektive två ledamöter. Vid avsägelse under mandattid sker fyllnadsval vid närmast kommande ordinarie Förbundsmöte. 

Ordförande i valberedningen utses av Förbundsmötet av de fem valda ledamöterna för en tid av ett år räknat från Förbundsmöte 
t.o.m. nästa ordinarie Förbundsmöte. 
 

Kommentar: 
Förtydligande av befintlig text.  
 

2 § ÅLIGGANDEN 
Det åligger valberedningen att till Förbundsmötet avgiva förslag till de val, som ska verkställas av mötet.  
Valberedningen förbereder även andra vid Förbundsmötet förekommande val, om beslut därom fattas av mötet eller dessförinnan 
av Förbundsstyrelsen. 
Valberedningen ska senast två månader före Förbundsmötet skriftligen fråga dem, vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de är 
beredda att kandidera för den kommande mandatperioden.  
Senast sex veckor före Förbundsmötet ska valberedningen meddela SBF och samtliga SDF vilka av de tillfrågade, som avböjt 
kandidaturen.  
Valberedningen förbereder även valen av kommittéer och utskott genom att föreslå personer som är till förfogande och delger 
förbundsstyrelsen förslag om ändringar av besättning.  

Valberedningen ska bereda och föredra förslagen till val som ska verkställas vid Förbundsmötet. I detta arbete ingår att följa 
Förbundsstyrelsens, nämndernas och revisorernas arbete. 

I valberedningens uppdrag ingår att: 

• Senast fyra månader före Förbundsmötet skriftligen fråga de förtroendevalda vilkas mandattid utgår i samband med 
kommande Förbundsmöte om de önskar kandidera för en ny kommande mandatperiod. 

• Senast tre månader före Förbundsmötet meddela röstberättigade organisationer vilka förtroendevalda som är i tur att avgå 
och även meddela namnen på de som avböjt att kandidera för ny period samt begära in förslag på kandidater. 

• Senast tre veckor före Förbundsmötet skriftligen meddela röstberättigade organisationer sina förslag beträffande varje val 
som beretts enligt 3 kap. 5 § Förbundsmötets föredragningslista . 

Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden. Valberedningen är beslutsför när kallelsen har gått ut till ledamöterna 
senast en vecka före sammanträdet och det är minst tre deltagare närvarande. 

Valberedningens förhandlingar är förtroliga vilket innebär att de inte obehörigen får röja vad de i denna egenskap fått reda på. 

Valberedningens beslut ska protokollföras och efter Förbundsmötet ska protokollet överlämnas till Förbundsstyrelsen. 

Valberedningen förbereder även valen av kommittéer och utskott genom att föreslå personer som är till förfogande och delger 
förbundsstyrelsen förslag om ändringar av besättning.  
 

Kommentar: 
Förtydliganden och justeringar av befintlig text. 
Några av justeringarna som är gjorda har föranletts av den nya organisationsstrukturen.  

Markerad och tidigare föreslagen struken text har återtagits. 
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3 § FÖRSLAG OCH NOMINERING 
Förbundens distriktsorganisationers styrelse och föreningar eller av dem för ändamålet utsedda ombud äger rätt att till 
valberedningen avgiva förslag till personer för valen enligt Kapitel 3, §4. Sådant förslag avgives till valberedningen före februari 
månads utgång.   

Röstberättigade föreningar och SDF har rätten att senast två månader före Förbundsmötet till valberedningen lämna förslag på 
personer som är villiga att kandidera till valen enligt 3 Kapitlet 5 § Förbundsmötets dagordning.  

Kandidatnomineringen vid Förbundsmötet inleds med att valberedningen meddelar sitt förslag till nominering beträffande varje val, 
röstberättigat ombud har därefter rätt att nominera egna förslag utöver valberedningens förslag. Den som vid mötet föreslår 
kandidat som inte är närvarande vid mötet ska ha försäkrat sig om att personen är villig att ta på sig föreslaget uppdrag. 
 

a) Val av Mötesordförande 
b) Val av Protokollssekreterare 
c) Val av två Protokolljusterare 
d) Val av två Rösträknare 
e) Val av Förbundsordförande, tillika ordförande i Förbundsstyrelsen 
f) Val av övriga styrelseledamöter 
g) Val av ordförande i Juridiska nämnden 
h) Val av övriga ledamöter i Juridiska nämnden 
i) Val av ordförande i Disciplinnämnden 
j) Val av övriga ledamöter i Disciplinnämnden 
k) Val av revisionsbolag, representerat av auktoriserad yrkesrevisor 
l) Val av två lekmannarevisorer 

Röstberättigade föreningar och SDF har rätten att senast två månader före Förbundsmötet till Juridiska Nämndens ordförande 
lämna förslag på personer som är villiga att kandidera som ledamot i valberedningen. Föreslagna kandidater presenteras vid 
Förbundsmötet av Juridiska Nämndens ordförande. 
 

Kommentar: 
Förtydliganden och justering av befintlig text.  
 

§4 KANDIDATNOMINERING * 
Innan kandidatnomineringen börjar vid Förbundsmötet, ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande vart och ett av de val 
som ska förekomma.  

a)  Val av ordförande och sekreterare  
b)  Val av två justeringsmän och två rösträknare  
c)  Val av Förbundsordförande och styrelseordförande  
d)  Val av styrelseledamöter  
e)  Val av yrkesrevisor  
f) Val av lekmannarevisorer 
g) Val av ordförande i Disciplinnämnden 
h) Val av ledamöter i Disciplinnämnden 
i) Val av ordförande i Juridiska nämnden 
j) Val av ledamöter i Juridiska nämnden 
k)  Val av ombud till Riksidrottsmötet   
Kandidatnomineringen är fri vilket innebär att ombud äger rätt att nominera personer utöver dem som föreslagits till valberedningen. 
Den som vid mötet föreslår kandidat som inte är närvarande vid mötet ska ha försäkrat sig om att personen är villig att åta sig 
uppdraget.  
 

Kommentar:  
Struken paragraf som införlivats i 3 §. 
Frågan om val av ombud till Riksidrottsmötet föreslås strykas från dagordning och istället flytta uppgiften att tillsätta ombud och 
suppleanter till Förbundsstyrelsens åligganden (detta gäller flera paragrafer enligt tidigare kommentarer i propositionen). 

§5 SAMMANTRÄDEN 
Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsför, när kallelsen har utgått till ledamöterna en vecka före 
sammanträdet och minst två av dem är närvarande.  
Valberedningens förhandlingar är förtroliga. Dess beslut protokollförs och efter Förbundsmötet överlämnas protokollet till 
Förbundsstyrelsen. Valberedningens förslag föreläggs i samband med Förbundsmöteshandlingarna.  
 

Kommentar:  
Struken paragraf som införlivats i 2 §.  
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5 KAPITLET  – REVISION OCH REVISORER 

1 § REVISION 
Förbundets räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas, i enlighet med lag och god revisionssed, av enligt Förbundsmötets 
föredragningslista utsedd yrkesrevisor eller utsett revisionsbolag.  

Ansvarig yrkesrevisor ska varje år efter verkställd revision till Förbundsstyrelsen överlämna sin revisionsberättelse samt till RF 
överlämna en kopia av originalhandlingen. 

Ansvarig yrkesrevisor ska efter verkställd revision, senast tre veckor innan Förbundsmötet till Förbundsstyrelsen överlämna sin 
revisionsberättelse samt till RF överlämna en kopia av originalhandlingen. 
 

Kommentar: 
Förtydligande av befintlig text.  
 

2 § LEKMANNAREVISORER 
Förbundets lekmannarevisorer enligt Förbundsmötets föredragningslista ska årligen granska om Förbundets verksamhet sköts på ett 
ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt, och om Förbundets interna kontroll är tillräcklig. 

Lekmannarevisorer ska varje år efter verkställd granskning till Förbundsstyrelsen överlämna en granskningsrapport. 

Lekmannarevisorer ska efter verkställd granskning, senast tre veckor innan Förbundsmötet, till Förbundsstyrelsen överlämna en 
granskningsrapport. 
 

Kommentar: 
Förtydligande av befintlig text.  
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6 KAPITLET  – FÖRBUNDSSTYRELSEN 

1 § SAMMANSÄTTNING 
Förbundsstyrelsen är, då Förbundsmötet inte är samlat, SBFs beslutande organ. Förbundsstyrelsen, som har sitt säte i Stockholm, 
består av ordföranden samt sex ledamöter. De sex ledamöterna ska väljas så, att Förbundsstyrelsen blir representerad från skilda 
delar av landet samt bestå av kvinnor och män. 
Förbundsordföranden väljs av förbundsmötet för en tid av ett år. Ledamöterna väljs för en tid av två år, varvid tre ledamöter väljs 
varje år. Utom beträffande ordföranden konstituerar Förbundsstyrelsen sig själv.  
Ledamöterna i Förbundsstyrelsen bör inte ha ledamotsuppdrag inom SBFs ordinarie utskott, nämnder och kommittéer.  
Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats senast 3 dagar innan och minst 4 representanter är närvarande 
vid sammanträdet. För alla beslut krävs att minst hälften av Förbundsstyrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika 
röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelseledamot får icke utöva sin rösträtt genom fullmakt. 
Om ordföranden finner erforderligt, kan brådskande ärenden avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde.  
Förbundets tjänstemän som närvarar vid styrelsemöten äger yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt inom densamma.   
Förbundsmötet får på förslag av Förbundsstyrelsen utse enskild person till Hedersordförande eller Hedersledamot i 
Förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i Förbundsstyrelsen. Person som avses i detta 
stycke har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. 

Förbundsstyrelsen består av en Förbundsordförande som av Förbundsmötet väljs på en tid av ett år och sex ledamöter som av 
Förbundsmötet väljs på en tid av två år varvid tre ledamöter väljs varje år. Ledamöterna ska väljas så att Förbundsstyrelsen blir 
representerad från skilda delar av landet. 

Förbundsstyrelsen konstituerar förutom vad gäller Förbundsordförande sig själva där de bl.a. ska utse vice ordföranden. Ledamöter 
i Förbundsstyrelsen ska inte ha ordinarie uppdrag i Förbundets utskott, kommittéer och nämnder. Förbundsstyrelsen har rätt att 
adjungera ledamot för uppdrag i Förbundsstyrelse, adjungerad ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte beslutsrätt. 
 

Kommentar: 
Förtydligande av befintlig text. 
Viss text är flyttad till annan paragraf eller omformulerad.  
 

2 § FÖRBUNDSSTYRELSENS ÅLIGGANDEN 
Styrelsen förvaltar Förbundets angelägenheter enligt dessa stadgar. Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott (AU) bestående av 
ordförande och två ledamöter.  
Dessutom ska Förbundsstyrelsen utse erforderligt antal utskott, nämnder och kommittéer. Förbundsstyrelsen äger rätt att delegera 
sin beslutanderätt till AU, utskott, nämnder eller kommittéer i den utsträckning Förbundsstyrelsen finner lämpligt.   
Förbundsstyrelsen kan även delegera sin beslutsrätt till enskild styrelseledamot eller annan person som Förbundsstyrelsen anser vara 
lämplig med hänsyn till uppgiftens art.  
På uppdrag av Förbundsstyrelsen fattar Förbundets Generalsekreterare beslut i rutinärenden eller enligt delegationsordning som 
fastställts av Förbundsstyrelsen. 
Av Förbundsstyrelsens beslut om delegation ska det framgå vilka befogenheter som delegeras. Delegering ska vara skriftlig. Den som 
genom delegation fått fullmakt att företräda Förbundet ska återrapportera till Förbundsstyrelsen. 
Det åligger Förbundsstyrelsen att:  
1. Leda Förbundets verksamhet enligt dessa stadgar och Förbundsmötets beslut, följa och stödja verksamheten inom distrikt och 

klubbar samt verka för bilsportens utveckling och utbredning inom Sverige och företräda denna idrott, tillvarata Förbundets 
intressen och härvid följa utvecklingen inom bilsporten utomlands och delta i det internationella samarbetet på bilsportens 
område. 

2. Tillse att Förbundet följer gällande författningar, RF:s, SBF:s och FIA:s bestämmelser samt låta utarbeta och godkänna 
bestämmelser för tävlingars anordnande och genomförande.  

3. Föra Förbundets talan i Sverige och utlandet samt representera i organisationsuppdrag.  
4. Anställa Förbundets Generalsekreterare.  
5. Besluta om erforderliga lokaler för Förbundets kansli.  
6. Föra protokoll, fullständig bokföring, förteckning över Förbundet tillhörande föreningar, straffregister, inventarieförteckning 

m.m. samt i erforderlig utsträckning förvara inkommande skrivelser och kopior av utgående skrivelser.  
7. Ansvara och förvalta Förbundets tillgångar.  
8. Besluta om firmateckningsrätt, avgifter och ersättningar.  
9. Fastställa tidpunkten för Förbundsmötet, samt förbereda de ärenden, som ska behandlas vid Förbundsmötet.  
10. Ansvara för att berättelse för det gångna verksamhetsåret samt verksamhetsplan med ekonomisk plan för kommande 

verksamhetsår upprättas.  
11. Fastställa normalstadgar för SDF. 
12. Upprätta röstlängd för Förbundsmötet och SDF-möten, samt före den 15 januari tillställa SDF en röstlängd för vederbörligt 

distrikt.  
13. Överlämna räkenskaperna och handlingar till revisorerna senast en månad innan Förbundsmötet.  
14. Utfärda direktiv och instruktioner för utskott, nämnder och kommittéer.  
15. Utfärda instruktioner för utställande av funktionärs- och förarlicenser.  
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16. Besluta om förtjänstmärken och övriga utmärkelser samt föra register över innehavarna.  
17. Besluta om instiftande av Svenska Mästerskap och Riksmästerskap.  
18. Besluta om landskamper och svenskt deltagande i VM, EM och Internationella Mästerskap, serier och cuper, fastställa Grand 

Prix-tävlingar samt utse domare vid tävlingar inom Sverige.  
19. Besluta om de ansvars- och olycksfallsförsäkringar, som ska gälla.  
20. Fastställa Förbundets regler och bestämmelser.  
21. Aktivt arbeta med SBF:s värdegrunder. Detta inkluderar bland annat att aktivt arbeta mot doping, matchfixing, osund ekonomi 

och annat fusk som mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan och upprätta arbetsplaner för detta. 
22. Enligt av Riksidrottsstyrelsen utfärdade anvisningar pröva och avgöra fråga om upptagning av ny förening samt uteslutning av 

förening.  
23. Fortlöpande till RF anmäla föreningar avförda från medlemsförteckningen. 
24. På begäran av RF lämna sådana upplysningar, som krävs för RFs stadgeenliga uppgifter.  
25. Besluta i ärenden, som av förbundets tjänstemän anmäles till Förbundsstyrelsens prövning.  
26. I övrigt besluta i frågor beträffande bilsporten, som inte enligt stadgarna ska avgöras av Förbundsmöte.   

Förbundsstyrelsen är Förbundets beslutande organ när Förbundsmöte inte är samlat och ska då förvalta Förbundets angelägenheter 
enligt dessa stadgar. 

Förbundsstyrelsen har rätt att inom befintlig styrelse utse ett arbetsutskott (AU) bestående av ordförande och två ledamöter. 
Dessutom ansvarar Förbundsstyrelsen att utifrån verksamhetens behov utse erforderligt antal sportgrensutskott, kommittéer och 
arbetsgrupper. 

Det åligger Förbundsstyrelsen särskilt att 

1. Bedriva Förbundets verksamhet enligt RF-stämmans beslutade verksamhetsidé, vision och värdegrund samt enligt dessa 
stadgar och Förbundsmötets beslut. 

2. Verka för bilsportens idrottsliga utveckling och utbredning inom Sverige. 
3. Företräda den bilsportsliga idrotten inom Sverige och i utlandet genom att deltaga i nationella och internationella samarbeten 

och uppdrag. 
4. Se till att Förbundet följer gällande författningar, RF:s, Förbundets och Internationella Bilsportförbundets (FIA:s) stadgar, regler 

och fattade beslut. Fastställa Förbundets regler och bestämmelser samt besluta om vilka ansvars- och olycksfallsförsäkringar 
som ska gälla. 

5. Aktivt arbeta med Förbundets värdegrund vilket även inkluderar doping, matchfixing, osund ekonomi, våld, trakasserier, 
mobbing och annat fusk i idrottslig verksamhet samt upprätta planer mot doping och matchfixing. 

6. Följa och stödja verksamheten inom distrikten och föreningarna. 
7. Ansvara för och förvalta Förbundets tillgångar. 
8. Administrera Förbundets tävlingar enligt gällande tävlingsregler vilket även innebär beslut om instiftande av Svenska 

Mästerskap (SM), Riksmästerskap (RM) och landskamper. Ge tillstånd till Rikstävlingar, Nationella Mästerskap (SM/JSM/RM/ 
JRM/Landskamper) nationella och internationella tävlingar samt besluta om riktlinjer för deltagande i VM, EM och övriga 
tävlingar och uppvisningar utomlands.  

9. Förbereda och planera Förbundsmötet enligt 3 kap. 1 §, utöver det överlämna räkenskaper och erforderliga handlingar till 
revisor senast en månad före Förbundsmötet. 

10. Upprätta underlag till röstlängd avseende Förbunds- och SDF-möten och senast den 15 januari skicka ut röstlängd till varje SDF. 
11. Besluta om utdelningar av Förbundets utmärkelser samt hålla register på tidigare innehavare. 
12. Anställa Förbundets högsta tjänsteperson samt besluta om erforderliga lokaler för Förbundets verksamhet. 
13. Upprätta sammanträdesprotokoll, bokföring, register över Förbundets medlemsföreningar, straffregister, inventarie-

förteckningar mm. samt hantera inkommande och utgående skrivelser. 
14. Besluta om Förbundets avgifter och ersättningar. 
15. Enligt Riksidrottsstyrelsen RS anvisningar pröva och avgöra fråga om beviljande av medlemskap för ny förening samt på 

motsvarande sätt fråga om uteslutning av förening. Göra anmälan till RF gällande föreningar som blivit borttagna från 
medlemsregistret. 

16. Upprätta stadgemall för SDF enligt 8 Kapitlet, 3 §. 
17. Fastställa av SDF insända stadgar. 
18. På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS), Riksidrottsnämnden (RIN), Idrottsombudsmannen eller Antidoping Sverige (ADSE) 

lämna uppgifter samt avge yttranden. 
19. Snarast underrätta ADSE om det av Internationellt Specialidrottsförbund (ISF) eller på annat sätt har underrättats om en 

misstänkt förseelse mot dopingreglerna samt samarbeta med berörda organ vid utredning av sådan misstanke. 
20. Utfärda anvisningar för utskott, kommittéer, nämnder och arbetsgrupper. 
21. Utfärda anvisningar för utfärdande av funktionärs- och tävlingslicenser 
22. Besluta i alla frågor rörande bilsport som anmäls till Förbundsstyrelsen för prövning. 
23. Utse ombud och suppleanter till RF/SISU-stämma.   
 

Kommentar: 
Förtydliganden av befintlig text samt att text gällande delegation har lagts i omarbetad form i annan paragraf. 
Frågan om val av ombud till Riksidrottsmötet har föreslagits hamna här som ny uppgift i Förbundsstyrelsens åligganden.  

Markerad ny text för förtydligande. 
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3 § KALLELSE, BESLUTSFÖRHET OCH OMRÖSTNING 
Förbundsstyrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde då minst två 
ledamöter har begärt detta. Om ordföranden låter bli att kalla till sammanträde får de som gjort framställan kalla till sammanträde. 

Förbundsstyrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter kallats senast tre dagar före sammanträdet och minst fyra representanter är 
närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av närvarande representanter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud eller fullmakt. 

Om ordföranden anser det behövligt kan brådskande ärenden avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam) eller 
sammanträde genom ljud- eller bildöverföring. 

Förbundets tjänstemän som är närvarande vid sammanträde har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. 
 

Kommentar: 
Ny paragraf som i väsentliga delar utgörs av delar ur paragraf 1 i förtydligad form.  
 

4 § ÖVERLÅTELSE AV BESLUTANDERÄTT 
Förbundsstyrelsen kan delegera eller överlåta viss beslutanderätt till AU, enskild styrelseledamot, utskott, kommitté, arbetsgrupper 
eller annan person. 

På uppdrag av Förbundsstyrelsen har Förbundets högsta tjänsteperson Generalsekreteraren rätt att fatta beslut i rutinärenden eller 
enligt särskild delegationsordning fastställd av Förbundsstyrelsen. 

I Förbundsstyrelsens beslut om delegation ska det framgå vilka befogenheter som delegeras eller överlåts. Delegation ska ske skriftligt 
och den eller de personer som genom delegation fått fullmakt att företräda Förbundet ska löpande återrapportera uppdrag enligt 
Förbundsstyrelsens beslut. 
 

Kommentar: 
Ny paragraf som i väsentliga delar utgörs av delar ur paragraf 2 i förtydligad form.  
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7 KAPITLET  – NÄMNDER BESTRAFFNINGSORGAN 

1 § JURIDISKA ORGAN 
Bestraffningsärenden ska i första instans handläggas av Disciplinnämnd, som är ett rikstäckande bestraffningsorgan. 

Överklagande av bestraffningsärende handläggs i andra instans av Juridiska nämnden. 

Högsta belopp för Förbundsböter är 500 000 kronor. 

Enskild person kan dömas till Förbundsböter med högst 50 000 kr. 

Disciplinnämnden är rikstäckande och första instans att besluta i tävlingsrelaterade överklagningsärenden och anmälningar till 
förbundsbestraffning. 

Juridiska nämnden är Förbundets högsta instans att besluta i överklaganden från Disciplinnämnden och första instans i vissa ärenden 
enligt RF:s stadgar, kap 14 och 15. 

Exempel: allvarlig kränkning, vadhållning och manipulation av idrottslig verksamhet. 

Juridiska nämnden är nationell överklagande- och bestraffningsinstans i de internationella sammanhang som avses med FIA:s regel 
om National Court of Appeal i International Sporting Code. 
 

Kommentar: 
Förtydligande samt justering kopplad till RF:s stadgar.  
 

2 § DISCIPLINNÄMNDEN 
Disciplinnämnden består av ordförande samt fyra övriga ledamöter. De fyra ledamöterna ska väljas så, att Disciplinnämnden är 
representerad av såväl lekmän som jurister samt blir representerad från skilda delar av landet samt bestå av kvinnor och män. 

Ordförande i Disciplinnämnden väljs av förbundsmötet för en tid av ett år, övriga ledamöter väljs för en tid av två år, varvid två 
ledamöter väljs varje år. 

Disciplinnämnden kan om behov finns adjungera en person till utredare/sekreterare att hantera administrationen. Denna person har 
inte rösträtt. 

Ordförande och övriga ledamöter i Disciplinnämnden får inte ha ledamotsuppdrag inom SBF:s ordinarie utskott, övriga nämnder eller 
kommittéer. 

Disciplinnämnden sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig när kallelse har utgått senast 3 dagar innan och 
minst 3 representanter är närvarande vid sammanträdet. För alla beslut krävs att minst hälften av Disciplinnämndens närvarande 
representanter är eniga om beslutet. Representant får inte utöva sin rösträtt genom fullmakt. 
 

Kommentar: 
Inget att kommentera.  

Ny text föreslagen av Göteborgs BF (Peter Kurtén). 

Korrigeringar efter genomgång med RF. 
 

3 § JURIDISKA NÄMNDEN 
Juridiska nämnden består av ordförande samt fyra övriga ledamöter. De fyra ledamöterna ska väljas så, att Juridiska nämnden blir 
representerad av i huvudsak jurister, från skilda delar av landet samt bestå av kvinnor och män. 

Ordförande i Juridiska nämnden väljs av förbundsmötet för en tid av ett år, övriga ledamöter väljs för en tid av två år, varvid två 
ledamöter väljs varje år. 

Juridiska nämnden kan om behov finns adjungera en person till utredare/sekreterare att hantera administrationen. Denna person 
har inte rösträtt. 

Ordförande och övriga ledamöter i Juridiska nämnden får inte ha ledamotsuppdrag inom SBF:s ordinarie utskott, övriga nämnder 
eller kommittéer. 

Juridiska nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig när kallelse har utgått senast 3 dagar innan och 
minst 3 representanter är närvarande vid sammanträdet. För alla beslut krävs att minst hälften av Juridiska nämndens närvarande 
representanter är eniga om beslutet. Representant får inte utöva sin rösträtt genom fullmakt. 

I Juridiska nämndens uppdrag ingår att: 

- vara Förbundets högsta juridiska instans enligt § 1; 
- behandla och besluta i överklagningsärenden gällande bestraffningar i andra instans; 
- vara den nationella överklagande- och bestraffningsinstansen i Internationella sammanhang; 
- vara remissinstans i regel- och juridiska frågor; 
- ansvara för utbildningar i bestraffnings- och överklagandeärenden; 
- ansvara för att uppdatera hantering av regelverk i samarbete med RF och RIN; 
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- vara samordnare gällande namnförslag till valberedningens ledamöter inför val på Förbundsmötet. 

I uppdraget för Juridiska nämndens ordförande ingår att motta kandidatnomineringar gällande val till Förbundets valberedning samt 
att presentera eventuella kandidater vid Förbundsmötet. 
 

Kommentar: 
Kompletterande text för att tydliggöra den sedan tidigare gällande praxis vid nominering till Förbundets valberedning.  

Ny text föreslagen av Göteborgs BF (Peter Kurtén). 

Korrigeringar efter genomgång med RF. 

4 § STRAFFMÄTNING 
Högsta belopp för Förbundsböter är 500 000 kronor. 

Enskild person kan dömas till Förbundsböter med högst 50 000 kronor. 

Vid straffmätning enligt RF:s stadgar 14 Kapitlet 7 § Straffmätning kan avstängning upp t.o.m. en månad eller fyra tävlingstillfällen 
kombineras med Förbundsböter. 
 

Kommentar: 
Ny paragraf med text ur paragraf 1 samt förtydligande gällande straffmätning.  
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8 KAPITLET  – SPECIALIDROTTSDISTRIKTSFÖRB UND (SDF)  

1 §  DISTRIKTSINDELNING  
Förbundets regionala organ är Specialidrottsdistriktsförbund (SDF) som är ideella föreningar.  
SDF upprättas av Förbundet efter samråd med vederbörande DF-styrelse och berörda föreningar.  
SDF omfattar de föreningar som är medlemmar i Förbundet och som har sin hemvist inom SDF-området, som ska omfatta ett eller 
flera RF-distrikt eller ett eller flera län. Avvikelse härifrån ska hänskjutas till RS för avgörande. 
SDFs stadgar ska följa de av Förbundsstyrelsen fastslagna och av RS granskade normalstadgarna för SDF. Ändring och tillägg till SDF-
stadgar beslutas av SDF-möte och ska för att äga giltighet godkännas av Förbundsstyrelsen.  
Förening är medlem i dels det DF inom vars område föreningens hemort är belägen, dels det SDF inom det distrikt, i vilket föreningens 
hemort är belägen. 

För Förbundets regionala verksamhet ska Specialidrottsdistriktsförbunden (SDF) finnas, de är ideella föreningar som enligt dessa 
stadgar och SDF:s stadgar ska arbeta enligt Förbundets ändamål beskrivna i 1 kap. 1 §. 

Förbundet Förbundsmötet fastställer SDF:s geografiska verksamhetsområde. SDF omfattar de föreningar som är medlemmar i Svensk 
Bilsport och som har sin hemort inom SDF:s geografiska område. 
 

Kommentar: 
Förtydliganden av befintlig text samt att text även har flyttats i omformulerad form till annan paragraf.  

Markerad ny text för förtydligande. 

Kurres kommentar: Ingen kommentar. 
 

2 § SDF:S NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE  
Övre Norra Bilsportförbundet omfattar Norrbottens och Västerbottens län. 
Mellannorrlands Bilsportförbund omfattar Västernorrlands och Jämtlands län. 
Nedre Norra Bilsportförbundet omfattar Gävleborgs och Dalarnas län samt Älvkarleby kommun i Uppsala län. 
Västra Bilsportförbundet omfattar Värmlands län, Örebro län, Västra Götalands län utom kommunerna Göteborg, Mölndal, Härryda, 
Öckerö, Partille, Kungälv och Ale samt Hallands län utom kommunerna Halmstad, Hylte och Laholm.  
Upplands Bilsportförbund omfattar kommunerna Norrtälje och Sigtuna samt Uppsala län utom Älvkarleby kommun. 
Södermanlands/Västmanlands Bilsportförbund omfattar Södermanlands län samt kommunerna Nykvarn och Södertälje samt 
Västmanlands län.  
Stockholms Bilsportförbund omfattar Stockholms län utom kommunerna Södertälje, Norrtälje och Sigtuna. 
Östergötlands Bilsportförbund omfattar Östergötlands län. 
Göteborgs Bilsportförbund omfattar kommunerna Göteborg, Mölndal, Härryda, Öckerö, Partille, Kungälv och Ale i Västra Götalands 
län. 
Smålands Bilsportförbund omfattar Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län. 
Gotlands Bilsportförbund omfattar Gotlands län. 
Södra Bilsportförbundet omfattar Skåne län, Blekinge län samt kommunerna Halmstad, Hylte och Laholm i Hallands län. 

Gotlands Bilsportförbund omfattar Gotlands län. 
Göteborgs Bilsportförbund omfattar kommunerna Göteborg, Mölndal, Härryda, Öckerö, Partille, Kungälv och Ale i Västra Götalands 
län. 
Mellannorrlands Bilsportförbund omfattar Västernorrlands och Jämtlands län. 
Nedre Norra Bilsportförbundet omfattar Gävleborgs och Dalarnas län samt Älvkarleby kommun i Uppsala län. 
Smålands Bilsportförbund omfattar Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län. 
Stockholms Bilsportförbund omfattar Stockholms län utom kommunerna Södertälje, Norrtälje, Nykvarn och Sigtuna. 
Södermanlands/Västmanlands Bilsportförbund omfattar Södermanlands län samt kommunerna Nykvarn och Södertälje samt 
Västmanlands län. 
Södra Bilsportförbundet omfattar Skåne län, Blekinge län samt kommunerna Halmstad, Hylte och Laholm i Hallands län. 
Upplands Bilsportförbund omfattar kommunerna Norrtälje och Sigtuna samt Uppsala län utom Älvkarleby kommun. 
Västra Bilsportförbundet omfattar Värmlands län, Örebro län, Västra Götalands län utom kommunerna Göteborg, Mölndal, Härryda, 
Öckerö, Partille, Kungälv och Ale samt Hallands län utom kommunerna Halmstad, Hylte och Laholm. 
Östergötlands Bilsportförbund omfattar Östergötlands län. 
Övre Norra Bilsportförbundet omfattar Norrbottens och Västerbottens län. 

Ändring av SDF:s geografiska område samt ändring av SDF:s namn beslutas av Förbundsmötet. 
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Kommentar: 
Ordningen på distrikten har justerats samt att ett tidigare missat tillägg har införts gällande att Nykvarn Kommun, som ingår i 
Södermanland/Västmanland BF, är undantagen från Stockholms BF.  

3 § SDF:S STADGAR  
SDF:s stadgar ska följa den av Förbundsmötet fastställda och av Riksidrottsstyrelsen (RS) granskade stadgemallen för SDF. Respektive 
SDF:s stadgar ska för att vara giltiga vara godkända av Förbundsstyrelsen. 
 

Kommentar: 
Ny paragraf för anpassning till RF:s stadgemall för SF med text hämtat från paragraf 1.  
 

4 § REVISORER OCH REVISION  
SDF:s verksamhet, förvaltning och räkenskaper ska revideras av minst en revisor. 
 

Kommentar: 
Ny paragraf för anpassning till RF:s stadgemall för SF.  
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 KAPITEL 8 – FÖRENINGAR -  UTGÅR FLYTTAD TILL  KAPITEL 2  

§1 MEDLEMSKAP I FÖRBUNDET 
Ideell förening, bestående enbart av fysiska personer, får efter ansökan och genom beslut av Förbundsstyrelsen upptas som medlem 
i Förbundet om nedanstående villkor är uppfyllda: 
1. Ansökningen om medlemskap är upprättad enligt RFs anvisningar, vilket även innebär uppgift om föreningens 

organisationsnummer, och är åtföljd av föreningens stadgar, vilka ska upprättas på grundval av RFs normalstadgar för idrotts-
förening. 

2. Föreningen har bilsport på sitt program. 
3. Föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet följa RFs stadgar samt Förbundets och SDFs 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 består av minst 25 medlemmar vid inträdesansökan. 
Förbundsstyrelsens beslut angående medlemskap eller namnbyte för förening ska göras efter hörande av vederbörande SDF. 
Lämnar Förbundsstyrelsen förenings ansökan utan bifall, får föreningen överklaga beslutet hos RIN. 

§2 FÖRENINGS MEDLEMSAVGIFT M.M. * 
Medlemsavgift, fastställd av Förbundsmötet föregående år ska vara SBF tillhanda senast den 1 juni. Ankommer medlemsavgiften 
efter den 1 juni uttas förseningsavgift fastställd av Förbundsmötet föregående år. Medlemsavgift eller förseningsavgift som inte är 
SBF tillhanda senast den 1 juli medför automatisk förlust av rösträtt vid kommande SDF-årsmöte. 

Förening ska när behov uppstår, dock senast den 30 november, uppdatera uppgifter gällande föreningen, dess styrelse etc. samt 
föreningens medlemmar i IdrottOnline. Efter den 30 november hämtar SBF uppgifter från IdrottOnline för upprättande av 
röstlängder. Förening som vid upprättande av röstlängder inte uppnår lägsta krav vad gäller antal medlemmar, enligt § 1 punkt 6, ska 
automatiskt förlora rösträtt till kommande SDF-möte och kan komma att bli utredd om uteslutning. 

Inträdesavgift är en fast avgift som betalas vid ansökan om inträde i Förbundet.  

Utesluten förening eller förening som utträtt ur Förbundet ska betala ny inträdesavgift vid återinträde i Förbundet.   

§3 UTTRÄDE UR FÖRBUNDET 
Förening, som önskar utträda ur Förbundet, ska göra skriftlig anmälan till Förbundsstyrelsen, och ska därefter avföras från Förbundets 
medlemsförteckning så snart detta är möjligt, dock senast vid utgången av det verksamhetsår under vilket den anmält sitt utträde.  

Förening, som inte betalat medlemsavgift under två på varandra följande år, får anses ha begärt utträde ur Förbundet och kan därmed 
avföras från Förbundets medlemsförteckning.   

Vid utträde ur Förbundet gäller även att föreningens medlemskap i SDF och DF upphör. 

§4 UTESLUTNING UR FÖRBUNDET 
Förbundsstyrelsen får utesluta förening, om den – trots påminnelser – underlåter att följa vad som föreskrivs i RFs eller Förbundets 
stadgar eller att rätta sig efter beslut som i vederbörlig ordning har fattats av RF, Förbundet eller SDF eller annars har påtagligt 
motarbetat Förbundets intressen.  

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän föreningen har fått tillfälle att yttra sig inom tre veckor. I beslut om uteslutning ska 
skälen härför redovisas samt anges vad föreningen ska göra, om den vill överklaga beslutet.   

Beslut om uteslutning får överklagas hos Riksidrottsnämnden enligt reglerna i RFs stadgar. 

Vid uteslutning ur Förbundet gäller även att föreningens medlemskap i SDF och DF upphör. 

§5 FÖRENINGS SKYLDIGHETER 
Förening ska: 

8. följa RFs stadgar samt Förbundets och SDFs stadgar, tävlingsregler, övriga bestämmelser och beslut fattat av överordnat idrotts-
organ. 

9. årligen betala medlemsavgift enligt Kapitel 7, §2. Förening kan till följd av underlåtenhet att betala avgifter eller böter bestraffas 
enligt 14 kap. RF:s stadgar och uteslutas enligt 8 kap. i dessa stadgar. 

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

11. föra räkenskaper och upprätta verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, föra protokoll vid årsmöten, andra 
föreningsmöten och styrelsens sammanträden samt föra medlemsförteckning. 

12. hålla årsmöte och härvid, efter verkställd revision, besluta om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning, samt 
13. på begäran av RIN eller Dopingkommissionen lämna uppgifter samt avge yttranden. 
14. i enlighet med lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn begära att den som anställs eller 

erhåller uppdrag inom föreningen, om arbetet eller uppgifterna som personen erbjuds eller tilldelas innebär direkt och 
regelbunden kontakt med barn, visar upp ett utdrag enligt lagen (1986:620) om belastningsregister. 
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9 KAPITLET  – TÄVLINGAR 

1 § TÄVLINGSREGLER 
Förbundets tävlingsverksamhet ska genomföras i enlighet med av Förbundsstyrelsen fastställda tävlingsregler och fattade beslut. 
Tävlingsreglerna får inte strida mot dessa stadgar. 

Förbundets tävlings-, tränings och uppvisningsverksamhet ska genomföras i enlighet med av Förbundsstyrelsen fastställda 
tävlingsregler och fattade beslut. 
 

Kommentar: 
Förtydligande av befintlig text.  
 

2 § RÄTT ATT DELTA I TÄVLINGAR 
Endast idrottsutövare som är medlem i förening ansluten till Förbundet har rätt att delta i Förbundets tävlingsverksamhet. Utländska 
idrottsutövare som inte är medlem i en förening ansluten till Förbundet har rätt att delta i Förbundets tävlingsverksamhet om 
tävlingsreglerna så tillåter. 
 

Kommentar: 
Ny paragraf för anpassning till RF:s stadgemall för SF.  
 

3 § MÄSTERSKAPSTÄVLING 
Endast medlem i en förening ansluten till SBF har rätt att tävla om RFs mästerskapstecken – SM och JSM samt DM och JDM. Tävlande 
med utländsk tävlingslicens har dock rätt att deltaga i Förbundets mästerskapstävlingar när detta tillåts av internationella 
tävlingsregler. 
Tävling om RFs mästerskapstecken ska kungöras i Förbundets officiella kungörelseorgan.   
Det är inte tillåtet att hålla mästerskapstävling (SM/RM) den helg Förbundsmöte genomförs. 

Rätt att delta i tävlingar om RF:s mästerskapstecken SM, JSM, DM och JDM har medlem i förening ansluten till Förbundet som är 
svensk medborgare eller i Sverige permanent bosatt person. Utländska idrottsutövare som inte är medlem i en förening ansluten till 
Förbundet har rätt att delta i Förbundets tävlingar om RF:s mästerskapstecken om tävlingsreglerna så tillåter. 

Tävlingar om RF:s mästerskapstecken med status SM får inte avhållas vid samma tidpunkt som Förbundsmöte. 
 

Kommentar: 
Förtydligande av befintlig text samt strykning gällande kungörelse av tävling då detta alltid sker via Förbundets hemsida.  
 

 4 § TÄVLINGSBESTRAFFNING  
Förbundets tävlingsregler ska innehålla föreskrifter om vilka tävlingsbestraffningar utövare ska ådömas vid brott mot Idrottens 
Antidopingreglemente (IDR).  
 

Kommentar: 
Ny paragraf för anpassning till RF:s stadgar samt stadgemall för SF.  
 

5 § TILLTRÄDE TILL TÄVLING ELLER UPPVISNING  
Förbundsstyrelsens ledamöter och Förbundets revisorer har fritt tillträde till alla tävlingar och uppvisningar inom Förbundet. 
Legitimationskort utfärdas av Förbundsstyrelsen.  
Ledamöterna i SDF-styrelse har fritt tillträde till alla tävlingar eller uppvisningar inom SDF-området. 

Förbundsstyrelsen får, när särskilda skäl föreligger, utfärda legitimationskort åt annan person än som nämns i föregående stycken.   

Förbundsstyrelsen har rätt att utfärda legitimationskort som ger innehavaren fritt inträde till tävlingar och uppvisningar inom 
Förbundet. 
 

Kommentar: 
Anpassning till RF:s stadgemall för SF.  
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