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Gotlands BF
Göteborgs BF
Mellannorrlands BF
Nedre Norra BF
Smålands BF
Stockholms BF
Södermanland/Västmanland BF
Södra BF
Upplands BF
Västra BF
Östergötlands BF
Övre Norra BF
Summa:

ENSKILDA MEDLEMMAR I
SAMTLIGA
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1 167
2 279
5 307
10 554
8 305
10 135
8 707
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5 698
29 985
7 444
9 296

FÖRENING MED
RÖSTRÄTT
994
2 177
5 168
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7 864
10 095
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9 672
5 696
29 841
7 444
9 219

108 549

107 320

GOTLANDS BF

Lars Jakobsson

Rosendals Motorklubb

Förenande Motorsport
Älvbygdens Motorklubb

NEDRE NORRA BF

Jan-Olov Nyman
Karina Nilsson
Susanne Jonsson
Urban Larsson

SHRA Sundsvall
Härjedalens Automobilklubb

Sandvikens Motorklubb
SMK Söderhamnsavdelning
SMK Hedemora
Bollnäs Motorklubb

SMÅLANDS BF

Ann-Mari Nottemark
David Lindström
Mats Bergman

Jönköpings Motorklubb

Skillingaryds Motorklubb
Skillingaryds Motorklubb

STOCKHOLMS BF

Amanda Norman
Eric Lycke
Håkan Kujahn
Jöran Pettersson

Grödinge Motorklubb
Stockholms Bilklubb
Solna Motorsällskap
Mälaröarnas Motorklubb

SÖDERMANLAND/VÄSTMANLAND BF

Christian Eriksson
Eric Wahlqvist
Oskar Andersson

MED RÖSTRÄTT

OMBUD

5
13
28
41
42
30
28
49
19
98
27
29

4
11
26
40
41
29
27
49
18
97
26
27

1
2
2
4
3
4
3
4
3
8
3
4

409

395

41

Claes Göran Elofsson
Magnus Månsson
Matilda Adolfsson
Patrik Persson

Hyllinge Motorsällskap
Karlskrona Automobilklubb
Hyllinge Motorsällskap
SMK Hörby
Ersätter: Magnus Rugsveen MSCC Malmö Sports Car Club

UPPLANDS BF

MELLANNORRLANDS BF

Göran Svensson
Örjan Eriksson

TOTALT

SÖDRA BF

GÖTEBORGS BF

Kenneth Feldthusen
Peter Kurten

FÖRENINGAR

Flens Motorsällskap
Kolsva Motorsällskap
Flens Motorsällskap
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Jenny Söderlund
Magnus Grönqvist
Margareta Johansson

Motorklubben Tierp
SMK Märsta
Örsundsbro Motorklubb

VÄSTRA BF

Anders Dahlgren
Björn Andersson
Conny Holmberg
Kenneth Ax
Lolo Gustafsson
Pernilla Hultman

Ersätter: Marie Andersson

Petra Larsson
Sandra Nyström

Ulricehamns Motorklubb
SMK Örebroavdelning
Finnskoga Motorklubb
Säffle Motorklubb
SMK Örebroavdelning

Filipstads Motor Club
SMK Örebroavdelning
Orust Bilsportklubb
Munkfors Motor Club

ÖSTERGÖTLANDS BF

Elisabeth Svensson
Fredrik Andersson
Stefan Thaleman

Västra Östergötlands MK
Ydre Motorklubb

Östgöta Bilsportförening

ÖVRE NORRA BF

Thomas Fredriksson
Benny Karlberg
Jessica Karlsson
Daniel Nyman

Kalix Motorklubb
Bilklubben Dundret
Skellefteå Motorsällskap

Kalix Motorklubb
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SVENSK BILSPORT

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
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. Revision 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 i Disciplinnämnden på två år.
22. Val av ordförande i Juridiska Nämnden på ett år.
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.
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SVENSK BILSPORT

FÖRBUNDSMÖTETS UTLYSANDE
Förbundsmötets utlysande
Förbundsmötet ska utlysas senast tre månader innan mötet ska hållas.
Förbundsstyrelsen informerar att Förbundsmöte 2022 utlyst i:
-

handlingar till Förbundsmöte 2021, samt vid mötet.

-

protokoll från Förbundsmöte 2021, publicerat på förbundets kungörelseorgan www.sbf.se.

-

förbundens årsmöten 2022 hos Riksidrottsförbundet den 4 november 2021.

-

idrottens årsmöten på idrottenskungörelser.se den 21 december 2021.

-

förbundets officiella kungörelseorgan www.sbf.se den 15 januari 2022.

-

inbjudan till samtliga SDF m.fl. den 1 mars 2022 samt påminnelse den 10 mars 2022.

-

Kallelse till samtliga ombud och ersättare den 11 mars 2022.

Förslag att behandlas vid Förbundsmötet (motioner och propositioner) ska vara förbundet tillhanda
senast den 10 januari som sedan ska delge dessa för respektive distrikt inom fem vardagar därefter.
-

Inga motioner har inlämnats för behandling vid Förbundsmöte 2022.

-

Förbundsstyrelsens Proposition har skickats till samtliga SDF den 13 januari 2022.

Röstlängd för respektive SDF ska vara SDF tillhanda senast den 15 januari.
-

Röstlängd sändes till respektive SDF den 29 december 2021.

-

Röstlängd publicerades den 29 december 2021 på förbundets kungörelseorgan www.sbf.se.

Ett fel uppdagades i ombudsfördelningen till förbundsmötet varför uppdaterad röstlängd sändes till
respektive SDF den 11 januari 2022 samt publicerades samma dag på förbundets kungörelseorgan
www.sbf.se.
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL MÖTESFUNKTIONÄRER

Val av ordförande för mötet
Valberedningen föreslår Förbundsmötet att välja:
Björn Eriksson, Riksidrottsförbundets ordförande, till mötets ordförande.

Val av sekreterare för mötet
Valberedningen föreslår Förbundsmötet att välja:
Christer Pallin, Ordförande Svensk Idrottsjuridisk Förening, till mötets sekreterare samt
Kurt Lennart Jönsson, Svensk Bilsports kansli till Bisittare.

Val av två protokolljusterare
Valberedningen föreslår Förbundsmötet att välja:
Lars Jakobsson, Gotlands Bilsportförbund och
Urban Larsson, Nedre Norra Bilsportförbundet till protokolljusterare.

Val av två rösträknare
Valberedningen föreslår Förbundsmötet att välja:
Jörgen Ekwall, Svensk Bilsports kansli, och
Peter Lindkvist, Svensk Bilsports kansli, till mötets rösträknare.
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PROPOSITION
FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRINGAR
ATT BEHANDLAS AV FÖRBUNDSMÖTE 2022-04-10

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:
Text som är struken eller omformulerad/omplacerad i stadgarna markeras:
Text som är ny eller omformulering/omplacering av tidigare text markeras:

Exempeltext
Exempeltext
Exempeltext

Förslag:
Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsmötet beslutar
att

tillstyrka förbundsstyrelsens förslag till stadgeändringar

1

1 KA P IT L ET – AL LM ÄN N A B E STÄM M E L S ER
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
E-sport
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 balansoch 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.
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2 KAPITLET – FÖRBUNDETS MEDLEMMAR, FÖRENINGARNA
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 idrottsförening.

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 idrottsorgan.

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 SDFårsmöte 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.
Kommentar:
Anpassning till RF:s stadgemall för SF.
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3 KA P IT L ET – FÖ RB U ND SM ÖT E
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.
Kommentar:
Förtydligande av befintlig text.
Text gällande Hedersordförande/Hedersledamot har införlivats från paragraf gällande sammansättning av Förbundsstyrelsen.

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 fördelningsbestämmelser 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Mötets öppnande.
Fastställande av röstlängd och ombudsförteckning.
Fastställande av föredragningslista för mötet.
Fråga om mötet i stadgeenlig ordning utlysts.
Val av ordförande för mötet.
Val av sekreterare för mötet.
Val av två protokolljusterare att jämte ordföranden justera mötets protokoll samt val av två rösträknare.
Verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna verksamhets- och räkenskapsåret.
Revisionsberättelse för sistförflutet räkenskapsår.
Fråga om Förbundsstyrelsens ansvarsfrihet.
Behandling av Förbundsstyrelsens propositioner.
Behandling av motioner.
Genomgång av verksamhetsplan med ekonomisk plan för innevarande räkenskapsår samt genomgång av riktlinjer för kommande
verksamhets- och räkenskapsår.
Fastställande av föreningarnas inträdes- och medlemsavgift samt förseningsavgift vid försenad årsavgift enligt Kapitel 7, §2.
Antagande av Förbundets officiella kungörelseorgan.
Val på ett år av Förbundsordförande och ordförande i Förbundsstyrelsen.
Val på två år av halva antalet övriga ledamöter i Förbundsstyrelsen.
Val av en yrkesrevisor på två år.
Val av två lekmannarevisorer på två år.
Val av ordförande i Disciplinnämnden på ett år.
Val av ledamöter på två år i Disciplinnämnden på två år.
Val av ordförande i Juridiska nämnden på ett år.
Val av ledamöter i Juridiska nämnden på två år.
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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.
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.

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.
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.
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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 KA P IT L ET – VALB E R ED NING
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.
Kommentar:
Förtydliganden och justeringar av befintlig text.
Några av justeringarna som är gjorda har föranletts av den nya organisationsstrukturen.
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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)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Val av Mötesordförande
Val av Protokollssekreterare
Val av två Protokolljusterare
Val av två Rösträknare
Val av Förbundsordförande, tillika ordförande i Förbundsstyrelsen
Val av övriga styrelseledamöter
Val av ordförande i Juridiska nämnden
Val av övriga ledamöter i Juridiska nämnden
Val av ordförande i Disciplinnämnden
Val av övriga ledamöter i Disciplinnämnden
Val av revisionsbolag, representerat av auktoriserad yrkesrevisor
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 KA P IT L ET – R E VI SI ON OC H R E V IS OR E R
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 KA P IT L ET – FÖ RB U ND S ST YR E LS E N
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.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

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.
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.
Föra Förbundets talan i Sverige och utlandet samt representera i organisationsuppdrag.
Anställa Förbundets Generalsekreterare.
Besluta om erforderliga lokaler för Förbundets kansli.
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.
Ansvara och förvalta Förbundets tillgångar.
Besluta om firmateckningsrätt, avgifter och ersättningar.
Fastställa tidpunkten för Förbundsmötet, samt förbereda de ärenden, som ska behandlas vid Förbundsmötet.
Ansvara för att berättelse för det gångna verksamhetsåret samt verksamhetsplan med ekonomisk plan för kommande
verksamhetsår upprättas.
Fastställa normalstadgar för SDF.
Upprätta röstlängd för Förbundsmötet och SDF-möten, samt före den 15 januari tillställa SDF en röstlängd för vederbörligt
distrikt.
Överlämna räkenskaperna och handlingar till revisorerna senast en månad innan Förbundsmötet.
Utfärda direktiv och instruktioner för utskott, nämnder och kommittéer.
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Bedriva Förbundets verksamhet enligt RF-stämmans beslutade verksamhetsidé, vision och värdegrund samt enligt dessa
stadgar och Förbundsmötets beslut.
Verka för bilsportens idrottsliga utveckling och utbredning inom Sverige.
Företräda den bilsportsliga idrotten inom Sverige och i utlandet genom att deltaga i nationella och internationella samarbeten
och uppdrag.
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.
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.
Följa och stödja verksamheten inom distrikten och föreningarna.
Ansvara för och förvalta Förbundets tillgångar.
Administrera Förbundets tävlingar enligt gällande tävlingsregler vilket även innebär beslut om instiftande av Svenska
Mästerskap (SM), Riksmästerskap (RM) och landskamper. Ge tillstånd till nationella och internationella tävlingar samt besluta
om riktlinjer för deltagande i VM, EM och övriga tävlingar och uppvisningar utomlands.
Förbereda och planera Förbundsmötet enligt 3 kap. 1 §, utöver det överlämna räkenskaper och erforderliga handlingar till
revisor senast en månad före Förbundsmötet.
Upprätta underlag till röstlängd avseende Förbunds- och SDF-möten och senast den 15 januari skicka ut röstlängd till varje SDF.
Besluta om utdelningar av Förbundets utmärkelser samt hålla register på tidigare innehavare.
Anställa Förbundets högsta tjänsteperson samt besluta om erforderliga lokaler för Förbundets verksamhet.
Upprätta sammanträdesprotokoll, bokföring, register över Förbundets medlemsföreningar, straffregister,
inventarieförteckningar mm. samt hantera inkommande och utgående skrivelser.
Besluta om Förbundets avgifter och ersättningar.
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.
Upprätta stadgemall för SDF enligt 8 Kapitlet, 3 §.
Fastställa av SDF insända stadgar.
På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS), Riksidrottsnämnden RIN, Idrottsombudsmannen eller ADSE lämna uppgifter samt avge
yttranden.
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.
Utfärda anvisningar för utskott, kommittéer, nämnder och arbetsgrupper.
Utfärda anvisningar för utfärdande av funktionärs- och tävlingslicenser
Besluta i alla frågor rörande bilsport som anmäls till Förbundsstyrelsen för prövning.
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.

18

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 KA P IT L ET – N ÄM N D ER 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 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.
3§
JURIDISKA NÄMNDEN
Juridiska nämnden består av ordförande samt fyra övriga ledamöter. De fyra ledamöterna ska väljas så, att Juridiska nämnden blir
representerad av såväl lekmannajurister som yrkesjurister, 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 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.
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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 KA P IT L ET – S P EC I AL I D ROT T S DI STR IK TS FÖRB U ND (S D F)
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 SDFstadgar 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 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.

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.
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.
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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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K AP I T EL 8 – FÖR EN IN G A R - U TG ÅR FLYT TA D TI L L K A PI T EL 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 idrottsförening.

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.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

följa RFs stadgar samt Förbundets och SDFs stadgar, tävlingsregler, övriga bestämmelser och beslut fattat av överordnat idrottsorgan.
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.
på begäran av Riksidrottsstyrelsen, Förbundsstyrelsen eller vederbörande SDF- eller DF-styrelse ställa föreningens handlingar till
förfogande, samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.
föra räkenskaper och upprätta verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, föra protokoll vid årsmöten, andra
föreningsmöten och styrelsens sammanträden samt föra medlemsförteckning.
hålla årsmöte och härvid, efter verkställd revision, besluta om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning, samt
på begäran av RIN eller Dopingkommissionen lämna uppgifter samt avge yttranden.
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 KA P IT L ET – TÄVL IN G A R
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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PROPOSITIONSYRKANDE 1
FÖRBUNDSSTYRELSENS TILLÄGGSYRKANDE TILL STADGEÄNDRINGAR
ATT BEHANDLAS AV FÖRBUNDSMÖTE 2022-04-10

3 KAPITLET – FÖRBUNDSMÖTE
7 § EXTRA FÖRBUNDSMÖTE
Utdrag ur den i Proposition 2022 föreslagna skrivningen:
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.

Yrkande på förändring av den i Proposition 2022 föreslagna skrivningen:
Förbundsstyrelsen är skyldig att kalla till extra Förbundsmöte när en yrkesrevisor eller minst 1/10 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.

Kommentar:
Förslag till ändring för att följa RF:s stadgemall för SF fullt ut.

Förslag:
Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsmötet beslutar
att

tillstyrka förbundsstyrelsens förslag till stadgeändringar

PROPOSITIONSYRKANDE 2
FÖRBUNDSSTYRELSENS TILLÄGGSYRKANDE TILL STADGEÄNDRINGAR
ATT BEHANDLAS AV FÖRBUNDSMÖTE 2022-04-10

6 KAPITLET – FÖRBUNDSSTYRELSEN
2 § FÖRBUNDSSTYRELSENS ÅLIGGANDEN
Utdrag ur den i Proposition 2022 föreslagna skrivningen:
8. Administrera Förbundets tävlingar enligt gällande tävlingsregler vilket även innebär beslut om
instiftande av Svenska Mästerskap (SM), Riksmästerskap (RM) och landskamper. Ge tillstånd till
nationella och internationella tävlingar samt besluta om riktlinjer för deltagande i VM, EM och
övriga tävlingar och uppvisningar utomlands.
Yrkande på förändring av den i Proposition 2022 föreslagna skrivningen:
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) och internationella
tävlingar samt besluta om riktlinjer för deltagande i VM, EM och övriga tävlingar och
uppvisningar utomlands.

Kommentar:
Förslag till förtydligande av vilka tävlingar som hanteras på SF-nivå.

Förslag:
Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsmötet beslutar
att

tillstyrka förbundsstyrelsens förslag till stadgeändringar

PROPOSITIONSYRKANDE 3
FÖRBUNDSSTYRELSENS TILLÄGGSYRKANDE TILL STADGEÄNDRINGAR
ATT BEHANDLAS AV FÖRBUNDSMÖTE 2022-04-10

8 KAPITLET – SPECIALIDROTTSDISTRIKTSFÖRBUND (SDF)
1 § DISTRIKTSINDELNING
Utdrag ur den i Proposition 2022 föreslagna skrivningen:
Förbundet 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.

Yrkande på förändring av den i Proposition 2022 föreslagna skrivningen:
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:
Förslag på justering som tydliggör att det är Förbundsmötet som fastställer istället för Förbundet.

Förslag:
Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsmötet beslutar
att

tillstyrka förbundsstyrelsens förslag till stadgeändringar

PROPOSITIONSYRKANDE 4
FÖRBUNDSSTYRELSENS TILLÄGGSYRKANDE TILL STADGEÄNDRINGAR
ATT BEHANDLAS AV FÖRBUNDSMÖTE 2022-04-10

3 KAPITLET – FÖRBUNDSMÖTE
7 § EXTRA FÖRBUNDSMÖTE
Utdrag ur den i Proposition 2022 föreslagna skrivningen:
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.

Yrkande på förändring av den i Proposition 2022 föreslagna skrivningen:
Förbundsstyrelsen är skyldig att kalla till extra Förbundsmöte när en yrkesrevisor eller minst 1/3 av
antalet Förbundsmötesombud begär det. Begäran om extra Förbundsmöte ska vara skriftlig och
innehålla skälen för begäran. Begäran om extra Förbundsmöte ska sändas in till Förbundet.

Kommentar:
Förslaget medför att den sedan tidigare skrivningen i SBF:s stadgar avseende vem som kan begära
extra Förbundsmöte kvarstår.

Förslag:
Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsmötet beslutar
att

tillstyrka förbundsstyrelsens förslag till stadgeändringar

SVENSK BILSPORT
MOTIONER

Inga motioner har inlämnats för behandling av Förbundsmöte 2022.
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SVENSK BILSPORT

VERKSAMHETSPLAN 2021

Verksamhetsplan för Svensk Bilsport 2022 med Vision 2025 som strategisk utgångspunkt
Svenska Bilsportförbundet satte under slutet av 2019 den nya visionen för rörelsen inom svensk
bilsport. Vision 2025 – Bäst i världen, alla på fyra hjul, har sin grund i den långsiktiga verksamhetsinriktning som Riksidrottsförbundet beslutade om 2015, Strategi 2025.
I Vision 2025 finns att ta del av de för Svensk Bilsports kommande års verksamhetsinriktning med de
övergripande huvudområdena för utvecklingen av Svensk Bilsport.
Vision 2025 – Bäst i världen, alla på fyra hjul är förbundets riktlinje fram mot 2025 och syftar till att
rörelsen tillsammans ska sträva efter att arbeta med de underrubriker som är beslutade.
-

Vi är inkluderande och säger välkommen till bilsporten.
Det ska finnas en plats för aktiva, funktionärer, partner och publik.
När vi rekryterar, utbildar, tävlar eller arrangerar ska vi vara det bästa alternativet.

Värdegrund – så här vill vi agera är förbundets värdegrund där Svensk Bilsport arbetar aktivt med att
vi tillsammans ska efterleva den värdegrund som finns med sina tre huvudrubriker;
-

Öppenhet. Vi delar med oss. Vi har roligt. Vi känner oss trygga.
Respekt. Vi tar ansvar i det vi gör. Vi visar tillit och respekt för varandra.
Ansvar. Vi följer våra regler. anvisningar och policys. Rent spel. I vår idrottsutövning tar vi
avstånd från alkohol och droger.

Kärnvärden – det här står vi för är rubriken för Svensk Bilsports varumärkespaketering för
vad vi är och vad vi erbjuder.
-

Upplevelse. Action. Känsla. Minnen.
Hållbart. Fysiskt. Psykiskt. Socialt.
Livslångt. För alla, från barn till gamla. Idrott hela livet.
Tillgängligt. Stad och landsbygd. Tillgång till idrottsanläggningar, permanent eller tillfällig.

Verksamhetsplan 2022 – Generalsekreterare Anna Nordkvist har ordet:
Det framtida arbetet för Svensk Bilsport kommer utgå från den vision som finns och där vi för att
möta visionen under 2022 kommer arbeta med tre fokusområden.
a) Digitalisering
b) Organisation
c) Kommunikation
Det ryms naturligtvis mycket under dessa övergripande ord för våra fokusområden. Jag vill lyfta fram
några av de saker som vi under 2022 kommer prioritera:
a) Digitalisering:
Inom digitaliseringen händer en hel del på olika fronter. Vi tog alla ett stort kliv under pandemin när
hemarbete för de som kunde drog i gång och vår digitala kompetens höjdes när det gällde att mötas
via skärmen och arbeta med molnlösningar och där ser vi nu att mycket av det kommer finnas kvar
och är en fördel att nyttja. Det är nu betydligt lättare att samla flera till möten och information.
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Projektmässigt så stänger Riksidrottsförbundet sin hemsidesplattform sista december 2022. Den
gamla miljön som förbunden nu finns på kommer ha en för Riksidrottsförbundet för stor kostnad för
uppdatering därav väljer RF att stänga den. Det gör att samtliga specialidrottsförbund nu behöver
hitta en annan plattform att ha sin hemsida på där vi kommer att göra det tillsammans med vår ITpartner, HiQ.
Inom IT tittar vi även på en kommersiell digitalanpassad försäkringslösning för de banor som
arrangerar kommersiella kördagar av olika slag. En snäv, men viktig och hjälpande produkt för att
säkerställa att det ur försäkringssynpunkt går rätt till.
Vi ser även över en uppdatering av vår webb-TV plattform. Sändningarna på sbfplay.se har vuxit och
intresset för att se bilsport live är stort, både inom vår egen sfär, men även bland den externe
sporttittaren. Därtill vidare utveckling av Svensk Bilsport applikation, ny Folkrace-applikation samt
inte minst utbildningsplattformen som ska fyllas med utbildning och material.
b) Organisation:
Nästan från dag ett när jag tillträdde min tjänst som generalsekreterare lyfte jag frågan om
organisationen och dess former för mer närhet till verksamheten ute i landet, till utskott,
kommittéer, arbetsgrupper, SGA:er, distrikt och utövare. Sedan årsskiftet är nu fyra sportgrenskoordinatorer på plats i personalstyrkan.
Rollen som sportgrenskoordinator är till för att kunna hjälpa och stötta i vardagen för våra
medlemmar samt driva utveckling i sporten. Men även att vara en länk in till den centrala
verksamheten med övriga avdelningar som snurrar alla dagar i veckan och hitta synergieffekter
mellan våra sportgrenar. De kommer också att kunna agera projektledare inom olika projekt som kan
finnas inom sportgrenarna.
Målet med dessa roller är att det centrala arbetet som bedrivs ska komma än mer närmare
verksamheten och det kommer vi göra med de nya sportgrenskoordinatorerna.
I samband med årsskiftet har det även omorganiserats lite på det centrala kansliet för att sätta lite
tydligare avdelningar. Vi är nu tre avdelningar:
+
+
+

Marknad och försäljning, där även landslaget ingår.
Teknik, säkerhet och miljö.
Tävling och förening, där även licens och utbildning ingår.

Utöver det blir det en stabsfunktion med IT och kommunikation.
Med den nya organisationen och de nyanställda kommer Svensk Bilsport bli mer tillgängliga för våra
medlemmar. Arbetet med att styra frågan dit där den hör hemma kommer att intensifieras. Rätt
funktioner ska hantera rätt typ av frågor, operativa frågor ska i första hand styras till
tjänstemannaorganisationen och sportgrenarna.
c) Kommunikation:
I slutet av året 2021 tog vi fram en ny kommunikationsstrategi som vi under 2022 kommer arbeta
vidare med. Vi tog fram ett nytt huvudbudskap som vi lutar oss mot. Den säger:
Bilsport är en attraktiv sport för alla och drivs professionellt,
framåtsträvande och med stort hjärta.
När vi säger alla, så menar vi bokstavligen alla. Proffs/amatör, ungdom/vuxen, nybörjare/ erfaren,
kvinna/man, ratt/handkontroll, aktiv/funktionär, publik på plats/publik hemma och så vidare.
När vi säger professionellt, så menar vi lösningsorienterade, uppdaterade, noggranna, har koll på
tillstånd, formulär och försäkringar och att vi skapar bra förutsättningar för medlemmars tävlande.
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Ordet framåtsträvande står för att vi ska ta en aktiv roll i politiska och strategiska frågor kring bilens
roll i samhället, utveckling/framtid och fortsätt skapa en långvarig kärlek till bilsporten.
Och sist, men inte minst, med stort hjärta: Att vi delar passionen, respekterar och lyssnar på
varandra samt förespråkar delaktighet, öppenhet, respekt och ansvar.
Med ovan som grund ska vi under 2022 fokusera på några konkreta saker som tagits fram i
strategin:
+
+
+
+
+

Hemsidan, som jag nämnt tidigare, kommer att uppdateras och även under 2022 byta
plattform.
Vi ska analysera och skruva på våra sociala medier-kanaler
Profilera landslaget ytterligare
Medietränas för att bli ännu bättre på att nå ut
Jobba utifrån ett årshjul med kommunikationen där både bredd och elit lyfts fram, hitta
forum där vi blir mer tillgängliga för utövarna, blogg, Teamssamtal och så vidare.

Utöver ovan prioriterade områden vill jag lyfta det som jag ofta talar om: Kommersialiseringen inom
bilsporten.
Bland de stora förbunden – där vi är ett av de tio största – är vi väldigt små i jämförelse när det
kommer till att kommersialisera de rättigheter ett förbund har tillgång till. Nu är det förvisso svårt att
jämföra oss med de som har landslag som tävlar i VM och OS där man representerar sin idrott och
Sverige från förbundshåll och då stora intäkter från reklam och tv-rättigheter finns där. I vissa
förbund är de kommersiella intäkterna 80 procent av omsättningen och finansierar verksamheten
med motsvarande. Vi behöver rikta blicken ännu mer åt det hållet.
De senast åren har vi tappat 25% av regeringens ordinarie bidrag till sporten. Vi ser hur samhället
förändras och att föreningsidrotten backar i antalet medlemmar i mer eller mindre alla idrotter. Jag
tycker vi måste ställa oss frågan hur länge regeringen kommer att blunda för att folkhälsa kan
bedrivas annat än i förening? I dag finns till exempelprivata gym och paddelhallar, är inte det
folkhälsa också?
Det här kommer att vara av största vikt framåt för att vi ska lyckas med att bedriva och utveckla
verksamheten i den riktning som visionen pekar ut. Samhället har blivit mer kommersialiserat mot
om vi backar bandet 20 år. Vi vet att den kommersiella utvecklingen fortsätter, men här har idrotten i
dess förbandsverksamhet inte hunnit med. Idrott bedrevs förr på amatörnivå och där utövare som
tog emot prispengar eller produkter kunde bli avstängda flera år. Nu har vi promotorbolag,
fotbollsföreningar som bildar aktiebolag, reklamintäkter till utövare och prispengar på alla möjliga
nivåer inom idrotten. Bra eller dåligt, spelar egentligen ingen roll. Det är där vi står idag.
Vi behöver helt enkelt anpassa oss till det, därför kommer även detta vara ett fokusområde
framöver. Vi blir tvungna att hitta fler och starkare egna rättigheter för att säkra en trygg ekonomi.
Med starkare rättigheter och bättre ekonomi kan vi skapa fler och bättre arrangemang, utbildningar
och tävlingar som kan locka fler att vilja vara en del av svensk bilsport. Säkerställandet om ett helägt
Rally Sweden är ett exempel på en, för förbundet, egen stark rättighet.
Idrott i förening bygger på ideella eldsjälar och om samhället förändras till att tiden är knapp och
färre deltar i förening, då behöver vi hitta andra resurser för att fortsätta utvecklas, detta för att vi är
just medlemsdrivna och vi blir sårbara med enbart medlemmarnas pengar.
Det här kommer bli väldigt viktigt och prioriterat framåt för Svensk Bilsport.
Jag ser verkligen med spänning och intresse fram mot att fortsätta arbete med dessa prioriterade och
övriga frågor vi har framför oss i den fortsatta utvecklingen av Svensk Bilsport.
Hälsningar,
Anna Nordkvist, Svensk Bilsports Generalsekreterare
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Ekonomisk plan Svenska Bilsportförbundet
Budget 2021

Belopp i kr

Licensintäkter
Klubbavgifter
RF-bidrag
Tävlingstillstånd & verksamhetsintäkter
Övriga rörelseintäkter

Utfall 2021

16 841 000
1 155 000
6 830 000
6 586 070
1 530 000
32 942 070
0
-796 000
-5 109 300
-13 059 220
-12 475 150
-1 502 400
-32 942 070
0
0

Tillståndsavgifter
Försäkrings-,kurs & övriga förbundskostnader
Arvode-,rese- och övriga kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar

Verksamhetsresultat
Finansiella intäkter

0

Resultat e fin poster

0

Förändring ändamålsbestämda medel

0

Årets resultat

0

12 838 609
1 210 550
14 664 853
4 885 595
2 333 944
35 933 551
0
-405 791
-4 784 122
-14 641 462
-11 533 318
-728 933
-32 093 626
0
3 839 925
0
1 000 000
-2 138
4 837 787
167 400
0
5 005 187

Koncern
Budget 2021
Svenska Bilsportförbundet

Utfall 2021

Budget 2022

0

5 005 187

-2 500 000

40 070

748 703

30 000

SMSC AB

-15 000

-10 990

0

SRCC AB

-400

-400

0

24 670

5 742 500

-2 470 000

Svensk Bilsport AB

Summa koncern

Budget 2022
16 932 500
1 170 000
14 253 856
10 127 670
890 000
43 374 026
-4 070 000
-6 481 000
-18 888 026
-15 003 000
-1 432 000
-45 874 026
-2 500 000
0
-2 500 000
0
-2 500 000

Ekonomisk plan Svensk Bilsport AB
Belopp i kr

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter Bidrag RF
Summa intäkter

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Summa rörelseresultat

Finansiella intäkter och kostnader

Budget
2021

Utfall
2021

Budget
2022

4 700 000
0
4 700 000

4 187 592
900 000
5 087 592
0

5 950 000
0
5 950 000
0

-3 265 000 -2 959 408 -4 320 000
-1 244 930 -1 316 325 -1 450 000
-150 000
-63 157
-150 000
0
40 070
748 702
30 000
0

Ränteintäkter

Resultat efter finansiella poster

0
40 070

1
748 703

0
30 000

Resultat före skatt

40 070

748 703

30 000

Årets resultat

40 070

748 703

30 000

2022-03-22

SVENSK BILSPORT

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG GÄLLANDE FÖRENINGSAVGIFTER 2023
FÖRENINGSAVGIFTER
Förbundsstyrelsens förslag till föreningsavgifter 2023:

Medlemsavgift:
Förseningsavgift:
Inträdesavgift:

2 900 kr
700 kr
1 200 kr

(2022: 2 900 kr)
(2021: 800 kr)
(2021: 1 350 kr)

Förslag:
Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsmötet beslutar
att

tillstyrka förslaget om föreningsavgifter 2023
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SVENSK BILSPORT

FÖRBUNDETS OFFICIELLA KUNGÖRELSEORGAN
KUNGÖRELSEORGAN
I förbundsstyrelsens proposition om stadgeändring har införts en ny paragraf som anger förbundets
officiella kungörelseorgan i stället för att beslutas vid varje Förbundsmöte.
Har propositionen tillstyrks kan denna punkt i föredragningslistan utgå.
Har propositionen avstyrkts är förbundsstyrelsens förslag att förbundets hemsida www.sbf.se ska
vara förbundets officiella kungörelseorgan.

Förslag:
Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsmötet beslutar
att

tillstyrka förbundsstyrelsen förslag till officiellt kungörelseorgan om
den föreslagna stadgerevisionen har avstyrkts

alternativt
att

besluta att punkten utgår från föredragningslistan om den
föreslagna stadgerevisionen har tillstyrkts
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SVENSK BILSPORT

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL VAL GÄLLANDE FÖRBUNDSSTYRELSEN

Val av Förbundsordförande och ordförande i Förbundsstyrelsen för en tid av ett år
Valberedningen föreslår Förbundsmötet val enligt följande:

Roger Engström

[Wäxjö Motorsällskap]

Omval

Val av ledamöter i Förbundsstyrelsen för en tid av två år
Valberedningen föreslår Förbundsmötet val enligt följande:

Fredrik Wakman

Omval

Lars Stugemo

Omval

Maria Björk Svensson

Omval

[Värmdö Bilklubb]

[Gotlands MF:s Bilklubb / KAK Motorsport (Ö)]

[Fredriksbergs Motorklubb / Grangärde Rally Racing Club]

Kvarstår ett år av mandatperioden för:
Ninna Hansson Engberg

[SMK Söderhamnsavdelning]

Susanne Kottulinsky Åhlin

[Huddinge Motorklubb / Kils Motorklubb Bil]

Tony Ring

[Karlskoga Motorförening / KAK Motorsport (Ö) / Racerhistoriska Klubben]
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SVENSK BILSPORT

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL VAL GÄLLANDE REVISORER

Val av Yrkesrevisor för en tid av två år
Valberedningen föreslår Förbundsmötet val enligt följande:

Mikael Käll

[Ansvarig revisor KPMG]

Omval

Val av lekmannarevisorer för en tid av två år
Valberedningen föreslår Förbundsmötet val enligt följande:

Hans Hillebrink

Omval

Magnus Edsäter

Omval

[KAK Motorsport (Ö) / Stockholms Sportvagnsklubb / Racerhistoriska Klubben]

[Haninge Motorklubb]
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL VAL GÄLLANDE FÖRBUNDETS NÄMNDER

DISCIPLINNÄMNDEN
Val av ordförande i Disciplinnämnden
Valberedningen föreslår Förbundsmötet val enligt följande:
Val av ordförande för en tid av ett år:

Lars Nilsson

[Piteå Motorsällskap]

Omval

Val av ledamöter i Disciplinnämnden
Valberedningen föreslår Förbundsmötet val enligt följande:
Val av ledamöter för en tid av två år:

Anders Gustavsson

Omval

Håkan Junfors

Omval

[Ydre Motorklubb]

[KAK Motorsport (V) / Mölndals Bilsportklubb]

Kvarstår ett år av mandatperiod för:

Ann Johansson

[Oskarshamns Rally o Racingclub]

Elisabeth Eriksson

[Kalix Motorklubb]

JURIDISKA NÄMNDEN
Val av ordförande i Juridiska nämnden
Valberedningen föreslår Förbundsmötet val enligt följande:
Val av ordförande för en tid av ett år:

Fredrik Sundin

[Umeå Automobilklubb]

Omval

Val av ledamöter i Juridiska nämnden
Valberedningen föreslår Förbundsmötet val enligt följande:
Val av ledamöter för en tid av två år:

Karolina Hansen

Omval

Hans Avelin

Omval

[KAK Motorsport (Ö)]
[Föreningen Rallyklassikerna]

Kvarstår ett år av mandatperiod för:

Michael Hoffstedt

[KAK Motorsport (V) / Sportvagnsklubben Göteborg]

Anna Breidenskog Hjalmi

[Motorklubben Rimo]
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VAL TILL VALBEREDNINGEN

Val av ledamöter i valberedningen

Eventuella förslag som inkommit i förväg till Juridiska nämndens ordförande, sammanställs
och presenteras vid Förbundsmöte 2022 som väljer ledamöter i valberedning enligt följande:
Val av ledamöter för en tid av två år:

FNamn ENamn

[Föreningsnamn]

Omval / Nyval

Sittande: Kenneth Ericsson [SHRA Jönköping]

FNamn ENamn

[Föreningsnamn]

Omval / Nyval

Sittande: Maj-Lis Svensson [SMK Hörby]

Val av ledamöter för en tid av ett år:

FNamn ENamn

[Föreningsnamn]

Fyllnadsval

† Rebecka Gabrielsson [Linköpings Motorsällskap]

Kvarstår ett år av mandatperioden för:

Ronny Nyström

[Motorklubben Gutarna]

Mats-Ove Bergström

[Robertsfors Motorsällskap]

Val av ordförande i valberedningen

Eventuella förslag som inkommit i förväg till Juridiska nämndens ordförande, sammanställs
och presenteras vid Förbundsmöte 2022 som väljer ordförande i valberedning enligt följande:
Val av ordförande för en tid av ett år:

FNamn ENamn

[Föreningsnamn]

Omval / Nyval

Sittande: Ronny Nyström [Motorklubben Gutarna]
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FRÅGOR OM VAL AV OMBUD TILL RIKSIDROTTSMÖTET

Riksidrottsmöte 2023
Valberedningen föreslår Förbundsmötet att besluta att överlåta till Förbundsstyrelsen tillsättandet av
ombud till nästa års Riksidrottsmöte.
Tid, plats och röstlängd för Riksidrottsmötet är okänd när dessa handlingar upprättades.
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