Normalstadgar
för Specialdistriktsförbund (SDF)
Stadgar för
Skolidrottsförbund

ALLMÄNA BESTÄMMELSER
01 § Specialdistriktsförbund (SDF)
Inom varje distrikt skall finnas SDF som är organ för förbundets regionala verksamhet. Förening tillhör det distrikt inom vars geografiska område föreningen har sin
hemort. SDF upprättas av förbundet i samråd med vederbörande distriktsförbundsstyrelse (DF). Distrikt omfattar i fråga om administration samma geografiska område
som motsvarande RF-distrikt, där ej beslutats annat. Beslut om annan regional indelning skall anmälas till RF. Distriktsgränser som avviker från det sagda skall efter
beslut hänskjutas till RS för slutligt avgörande.

§ 02 Organisation och ändamål
SDF, som är självständiga ideella organisationer, skall arbeta enligt dessa och förbundets stadgar såsom förbundets regionala organ i enlighet med förbundets ändamål,
SSIF:s stadgar 1 § och beslut på förbundsmöten.

§ 03 Stadgar
SDF:s stadgar skall följa de av förbundet fastslagna och av RS godkända normalstadgarna för SDF. SSIF skall godkänna av SDF-mötet antagna stadgar, med rätt för förbundet att påtala ändring av stadgarna om de strider mot normalstadgarna eller på
annat sätt anses vara olämpliga.
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§ 04 Beslutande organ
SDF:s högsta beslutande organ är SDF-årsmötet och extra SDF-möte. När SDF-mötet
ej är samlat, är SDF:s styrelse beslutande organ där ej annat anges i dessa stadgar.

§ 05 Verksamhets- och räkenskapsår, arbetsår
Verksamhetsåret omfattar kalenderår (1/1-31/12). Styrelsens arbetsår omfattar tiden
från årsmöte till och med påföljande årsmöte.

§ 06 Arbetstagares valbarhet
Arbetstagare inom förbundet får inte väljas till ledamot i SDF-styrelsen.

§ 07 Stadgeändringar
Beslut om ändring av SDF:s stadgar kan endast ske på ordinarie SDF-möte och med
2/3 majoritet. Förslag till ändring av dessa stadgar kan förutom av SDF-styrelsen,
skriftligen framläggas av förening senast 2 månader före årsmötet. Stadgeändring
skall för att vinna laga kraft vara godkänd av SSIF.

§ 08 Stadgetolkning och skiljeklausul
Förening eller enskild medlem har genom sitt medlemskap förbundit sig att i frågor
som rör tillämpningen av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist
skall i stället avgöras enligt reglerna i RF:s stadgar, 8 §, Skiljeklausul.

SDF-ÅRSMÖTE
§ 09 Röstlängd
Röstlängd upprättas av SSIF. Röstlängden baseras på antal föreningar inom respektive
distrikts verksamhetsområde per den 31/12 året innan årsmötet.

§ 10 Tidpunkt
Ombud för föreningarna inom distriktet sammanträder till årsmöte. Årsmötet genomförs före 15 mars varje år.

§ 11 Ombud
Varje förening äger rätt att sända ombud till SDF-årsmöte enligt fastställd röstlängd.
Ombud får endast representera en förening och får ej vara ledamot av SDF-styrelsen
eller tjänsteman inom förbundet. Varje ombud har en röst.
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§ 12 Kallelse
Kallelse delges föreningarna minst 1 månad före mötet genom skriftlig kallelse till
anslutna föreningar samt genom RF:s eller SSIF:s officiella kungörelseorgan. Föredragningslista jämte verksamhets- och förvaltningsberättelse översänds till föreningarna senast 7 dagar före mötet.

§ 13 Rösträtt, fullmakt, omröstning, beslut
Vid årsmöte äger förening som tillhör skolidrottsdistriktet, rösträtt under förutsättning
att föreningen senast 31 december fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter till SSIF. En
röst beräknas för varje påbörjat 75-tal medlemmar, dock högst 5 röster. Förening får
utöva rösträtt för högst en femtedel av närvarande röstetal. Varje ombud har en röst.
Vid omröstning avgörs alla frågor genom enkel majoritet med undantag för beslut om
stadgeändring. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att
den som erhållit högt antal röster är vald oberoende av hur dessa röster förhåller sig
till antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet, dock skall val ske med slutna sedlar,
om röstberättigat ombud så begär. Vid omröstning, som ej avser val, gäller vid lika
röstetal det förslag som biträds av ordföranden, om denne är röstberättigad, i annat
fall avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

§ 14 Ärenden
Förslag till ärenden att behandlas vid årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast 21
dagar före mötet. Rätt att inge förslag tillkommer inom SDF röstberättigad förening
samt röstberättigad medlem i sådan förening. Medlems förslag skall insändas genom
föreningen med dess utlåtande.

§ 15 Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet förekommer följanden ärenden:
1. Upprop, granskning av fullmakter och fastställande av röstlängd.
2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
3. Val av ordförande för mötet.
4. Val av sekreterare för mötet.
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll samt val av två
rösträknare.
6. Föredragning av års- och revisionsberättelserna för det gångna verksamhetsåret.
7. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående SDF-styrelsen.
8. Val av ordförande för kommande verksamhetsår.
9. Val på två år av halva antalet styrelseledamöter.
10. Val av en revisor och en revisorssuppleant.
11. Fråga om val av ombud till a) DF:s årsmöte b) SSIF:s förbundsmöte.
12. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen.
13. Behandling av förslag väckta av styrelsen.
14. Behandling av förslag, som inlämnats av förening.
15. Fastställande av arbetsplan och budget för kommande arbetsår.
16. Överläggning angående vid SDF-mötet väckt fråga.

3

§ 16 Extra SDF-möte
Extra SDF-möte utlyses av distriktsstyrelsen, då den så finner erforderligt eller då
minst två tredjedelar av distriktets föreningar det påfordrar. Kallelse ombesörjs av
distriktsstyrelsen senast 14 dagar före mötet dels genom direkta kallelser med föredragningslista till anslutna skolidrottsföreningar, dels genom kungörelse i RF:s officiella kungörelseorgan. Vid extra SDF-möte får endast följande ärenden förekomma:
1. Upprop, granskning av fullmakter och fastställande av röstlängd.
2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
3. Val av ordförande för mötet.
4. Val av sekreterare för mötet.
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll samt val av två
rösträknare.
6. Behandling av från styrelsen väckta förslag.
7. Behandling av förslag, som väckts av röstberättigad förening eller föreningsmedlem i samband med påkallandet av det extra SDF-mötet.

DISTRIKTSSTYRELSEN
§ 17 Sammansättning
SDF:s angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och minst 6
ledamöter. I styrelsen skall minst två elevrepresentanter ingå. Fördelningen mellan
könen skall i möjligaste mån vara lika. Ledamot i styrelsen är inte valbar som revisor
eller revisorssuppleant. Ordföranden väljs särskilt vid årsmötet. Styrelsen utser inom
sig vice ordförande, tillsätter sekreterare och kassör, beslutar om firmatecknare samt
utser erforderligt antal arbetsgrupper. SDF:s styrelse sammanträder på kallelse av ordföranden och är efter kallelse av samtliga ledamöter beslutsmässig då minst hälften av
antalet ledamöter är närvarande. Alla frågor avgörs genom enkel majoritet. Vid lika
röstetal äger ordföranden utslagsröst. Styrelsen äger kalla enskild person till adjungerad ledamot. Denne har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

§ 18 Åligganden
Det åligger SDF-styrelse att
1. Handha SDF:s angelägenheter i överensstämmelse med förbundets målsättning
och stadgar.
2. Verkställa SDF-mötets beslut.
3. Handha och ansvara för SDF:s medel.
4. Hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna och övervaka den idrottsliga verksamheten i dessa.
5. Genomföra Skol-DM/KM tävlingar och andra tävlingar och arrangemang enligt
förbundets verksamhetsplan.
6. Bereda ärenden som skall föreläggas SDF-möte.
7. Förelägga årsmötet förslag till verksamhetsplan och budget.
8. Avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagå förbundets styrelse och DF:s styrelse
med upplysningar och yttranden.
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9. Bestämma om organisationen av tjänster vid SDF:s kansli samt tillsätta dessa.
10. Föra protokoll som efter justering i avskrift tillställs samtliga ledamöter, föra erforderliga böcker samt sköta löpande ärenden.

§ 19 Arbetsgrupper
Styrelsen kan utse arbetsgrupper med bestämda ansvarsområden. Dessa sammanträder på kallelse av respektive ordförande och är efter kallelse av samtliga ledamöter
beslutsmässiga då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande. Alla frågor
avgörs genom enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.
Protokoll skall föras vid sammanträden och sedan det justerats i avskrift tillställas
samtliga ledamöter och styrelsemedlemmar.

REVISORER
§ 20 Revision
Förutom de av SDF-mötet valda revisorerna har DF rätt att, efter anmälan till SDF,
utse ytterligare en revisor i SDF. Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till
revisorerna senast en månad före vederbörande SDF-möte och skall, efter verkställd
revision, med revisorernas berättelse vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före
SDF-mötet. SDF skall årligen till DF inlämna verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut samt revisionsberättelse och revisionsrapport. Omfattar SDF flera DF
avses det DF inom vars gränser SDF har sin hemort.

BESTRAFFNINGSÄRENDEN OCH ÖVRIGT
§ 21 Bestraffningar
Bestraffningsärenden handläggs av styrelsen vad gäller distriktets föreningar och dess
medlemmar. Gäller bestraffningen förseelse mot RF:s dopningsregler eller deltagande
i Skol-SM handlägger SSIF ärendet.
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FÖRENINGARNA
§ 22 Medlemskap i förbundet
Ideell förening får efter skriftlig ansökan upptas som medlem i förbundet om nedanstående villkor är uppfyllda.
1. Ansökan om medlemskap är upprättad enligt RFs anvisningar och är åtföljd av
föreningens stadgar.
2. Föreningen på sitt program har sådan idrottslig verksamhet som administreras av
förbundet.
3. Föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet tillämpa de principer
på vilka SSIF:s normalstadgar för idrottsförening bygger.
4. Föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan
ansluten förening. Föreningen skall vara knuten till en skola, ett rektorsområde
eller en skolenhet, vilket skall framgå av föreningsnamnet.
5. Föreningen har betalat de avgifter som förbundsmötet bestämt.
6. Föreningen förbundit sig att aktivt verka för en dopnings- och drogfri skolidrott.
Lämnas förenings ansökan utan bifall, får föreningen överklaga beslutet hos RS enligt
reglerna i 15 kap RFs stadgar.

§ 23 Utträde samt uteslutning av förening
Förening, som önskar utträda ur förbundet, skall skriftligen anmäla detta. Har föreningen inte betalat föreskrivna avgifter, bestämmer förbundsstyrelsen om de skall
betalas eller inte. Förening, som inte har betalat årsavgift under senaste verksamhetsåret anses ha begärt sitt utträde. Utan att anmälan om utträde föreligger får förening
uteslutas om den, trots påminnelser, underlåter att följa vad som föreskrivs i dessa,
SSIF:s eller RF:s stadgar. Förening får också uteslutas, om den har underlåtit att rätta
sig efter beslut som i vederbörlig ordning har fattats av SDF, SSIF eller RF eller annars
påtagligt har motarbetat förbundets ändamål. Förening som inte aktivt verkar för en
dopnings- och drogfri skolidrott får anses motarbeta förbundets intressen och kan
därför efter särskild prövning uteslutas ur förbundet. Fråga om uteslutning får inte
avgöras förrän föreningen har fått tillfälle att yttra sig inom viss av förbundsstyrelsen
angiven tid. I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den
uteslutna föreningen skall iaktta för överklagande av beslutet. Beslut om uteslutning
får överklagas hos RS enligt reglerna i RF:s stadgar 15 kap.

§ 24 Åligganden
Förening skall
1. Följa RF:s samt SSIF:s stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och
beslut fattade av överordnat idrottsorgan.
2. Aktivt verka för en dopnings- och drogfri skolidrott.
3. Årligen, inom föreskriven tid, betala årsavgift som bestämts av förbundet samt
avge rapport till förbundet.
4. Till RF insända de uppgifter som begärs av Riksidrottsstyrelsen beträffande föreningens
verksamhet samt på begäran av Riksidrottsnämnden avge yttrande till nämnden.
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5. Föra räkenskaper och upprätta verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, föra protokoll vid årsmöten, andra föreningsmöten och styrelsens sammanträden samt föra medlemsförteckning.
6. Hålla årsmöte och härvid, efter verkställd revision, besluta om ansvarsfrihet
för styrelsens förvaltning.
7. Skall som ordinarie ledamot välja in minst en myndig person i styrelsen.
8. På begäran av RS eller vederbörande DF-styrelse ställa föreningens handlingar till
förfogande samt på begäran av förbundet eller SDF-styrelse ställa till förfogande de
handlingar, som krävs för bedömning av föreningens verksamhet såsom medlem i
förbundet.

§ 25 Övrigt
SDF:s stadgar skall följa de av SSIF fastlagda och av RF godkända normalstadgar för
specialdistriktsförbund (SDF).
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