Sollentuna, 2019-03-25

Namnregler för föreningar i Svenska Bilsportförbundet
Det finns namnregler som föreningar med medlemskap i förbundet måste rätta sig
efter. I stort sett är det samma namnregler som Riksidrottsförbundets, med några
undantag.
Huvudpunkterna i namnreglerna kan sammanfattas enligt följande:
–

Föreningens namn får inte innehålla orden Förbund, Svenska, Sveriges eller
liknande. Det är heller inte tillåtet att använda dessa ord på ett annat språk
eller i någon förkortad form då detta skulle kunna beteckna att föreningen är
en riksorganisation.

–

Undantag som kan förekomma gäller för så kallade ”märkesklubbar” som av
tillverkare eller internationell märkesorganisation har erhållit sanktion att
använda märkesnamnet tillsammans med eventuella böjningar av ordet Sverige
på olika språk.

–

Namnet på föreningen ska även utvisa att det är fråga om en ideell förening,
genom att exempelvis orden Förening, Klubb, Sällskap eller liknande ingår som
en del av namnet.

–

Det är önskvärt att det på något sätt framgår av föreningens namn att det är
bilsport som föreningen ägnar sig åt, exempelvis genom att använda varianter
som exempelvis Motorklubb, Folkraceklubb eller liknande.

–

Vi ser även gärna att ett ortsnamn ingår i namnet, för att visa klubbens hemvist,
när detta lämpar sig beroende av föreningens verksamhetsområde.

–

Det är inte tillåtet att använda orden Streetracing, Blackrace eller liknande ord
som av SBF anses kunna väcka anstöt mot SBFs verksamhet, inte heller dessa
ord på Svenska, ett annat språk eller i förkortad form.

–

För att inte förväxla en förenings namn med den Elit-satsning som förbundet
har så är det inte heller tillåtet att SMS ingår som en betydande del av
föreningens namn.

Vid frågor, kontakta SBF för mer information eller hjälp.
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