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Flik 1: SBF STADGAR 2012
STADGAR FÖR SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET
antagna vid SBF-stämma 1940, 1949, 1967, 1976, 1990, 1996, 1997, 1999, 2001, 2003,
2005, 2007, 2008, 2009, 2010 och 2012.
Svenska Bågskytteförbundet bildades den 21 september 1940 och blev upptaget som specialidrottsförbund i Sveriges Riksidrottsförbund den 27 november 1949.
KAPITEL 1 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER
§ 1 Ändamål
Svenska Bågskytteförbundet - i dessa stadgar benämnt SBF - har till uppgift att främja och
administrera bågskytteidrotten i Sverige på sådant sätt att det står i överensstämmelse med
idrottens mål och inriktning enligt 1 kap i Sveriges Riksidrottsförbunds (RF) stadgar samt
att företräda denna idrott i utlandet samt verka för att bågskytte blir tillgängligt för alla.
SBF, dess specialidrottsdistriktförbund (SDF) och föreningar skall aktivt verka för en dopingfri bågskytteidrott.
§ 2 Sammansättning
SBF består av de föreningar som, enligt 8 kap 1 § RF:s stadgar, i vederbörlig ordning har
upptagits i SBF.
§ 3 Tillhörighet
SBF är anslutet till Sveriges Riksidrottsförbund (RF), Sveriges Olympiska Kommitté
(SOK) och Fédération Internationale de Tir á l´Arc (FITA).
SBF skall följa dessa organisationers stadgar.
SBF samarbetar med Svenska Handikappidrottsförbundet (SHIF).
§ 4 Beslutande organ
SBF:s beslutande organ är:
a) förbundsmöte (ordinarie SBF-stämma)
b) extra förbundsmöte (extra SBF-stämma)
c) förbundsstyrelsen (SBF-styrelsen).
§ 5 Distriktorgan
SBF:s regionala organ är SDF.
§ 6 Medlemskap i SBF
Varje ideell förening som uppfyller de i 7 kap 38 § angivna villkoren kan genom beslut i
SBF-styrelsen upptas som medlem i SBF.
Om förenings utträde ur SBF och om uteslutning stadgas i 7 kap 39 §.
§ 7 Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår
SBF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden den 1 januari - 31 december.
SBF-styrelsens arbetsperiod omfattar tiden från ordinarie SBF-stämma t o m påföljande
ordinarie SBF-stämma.
§ 8 Stadgetolkning
Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar eller om fall förekommer, som
inte är förutsett i stadgarna, hänskjuts frågan till nästa SBF-stämma eller avgörs i trängande
fall av SBF-styrelsen.
Förening eller enskild medlem har genom sitt medlemskap förbundit sig att i sådana frågor
inte väcka talan vid allmän domstol.
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§ 9 Stadgeändring
Förslag till ändring av dessa stadgar får - förutom av SBF-styrelsen - skriftligen framläggas
av distriktorgan senast den 15 november året före ordinarie SBF-stämma.
För bifall till stadgeändring krävs beslut av SBF-stämma med minst 2/3 av antalet avgivna
röster. Ändringen gäller först sedan den godkänts av Riksidrottsstyrelsen (RS).
§ 10 Upplösning av SBF
För upplösning av SBF krävs beslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två av varandra följande SBF-stämmor, hållna med minst ett års mellanrum.
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KAPITEL 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
§ 11 Beslut
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Med undantag för de i §§ 9 och 10 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom
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.
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av
antalet avgivna röster.
Omröstning sker öppet. Om röstberättigat ombud begär det skall dock val ske slutet.
Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av
ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten.
Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.
§ 12 Hedersledamot, adjungering av styrelseledamot m m
SBF-stämman får på förslag av en enig styrelse, utnämna enskild person till hedersordförande, hedersledamot eller ständig ledamot i SBF-styrelsen.
SBF-styrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Ledamoten får utses till befattning inom styrelsen.
Ledamot som avses i denna paragraf har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.
§ 13 Arbetstagares valbarhet
Arbetstagare inom SBF får inte väljas till ordinarie ledamot i SBF-styrelsen.
Arbetstagare inom SDF får inte väljas till ordinarie ledamot i SDF-styrelse.
Arbetstagare inom förening får inte väljas till ledamot av föreningens styrelse eller till revisor i föreningen.
Arbetstagare inom RF:s organisationer får inte vara revisor i SBF eller SDF.
§ 14 Tillträdesrätt
SBF-styrelsens ledamöter och SBF:s revisorer har fritt tillträde till alla tävlingar och uppvisningar inom SBF.
Ledamöter i SDF-styrelse har fritt tillträde till alla tävlingar eller uppvisningar inom SDFområde.
§ 15 Mästerskapstävlingar
Rätt att deltaga i tävling om RF:s mästerskapstecken individuellt och i lag - SM och JSM
samt DM och JDM - har dels svensk medborgare som är medlem i en till SBF ansluten förening och dels inte svensk medborgare som stadigvarande varit bosatt i Sverige under de
senaste 12 månaderna före mästerskapet och tillhör SBF ansluten förening.
§ 16 Sammansättning av styrelse m m
SBF, dess SDF och föreningar skall verka för att styrelse, valberedning, kommittéer och
andra organ består av både kvinnor och män samt att de har ungdomlig representation.
För att betraktas som ungdomlig representant skall ledamot i styrelse, valberedning,
kommittéer och andra organ under mandatperioden som högst uppnå åldern 25 år.

KAPITEL 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
7

Flik 1: SBF STADGAR 2012

KAPITEL 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
8

Flik 1: SBF STADGAR 2012
KAPITEL 3 SBF-MÖTEN
§ 17 SBF-möten
Ordinarie SBF-stämma hålls varje år. Udda år behandlas inte motioner enligt § 23 rörande
ändring av stadgar.
Ordinarie SBF-stämma behandlar ärenden enligt § 22.
§ 18 Sammansättning vid SBF-stämma
Ordinarie SBF-stämma består av ombud utsedda av SDF.
Ombud får inte företräda mer än ett SDF och får inte vara ledamot av SBF-styrelsen.
Ombud skall vara röstberättigad medlem i röstberättigad förening inom det SDF denne
företräder.
SDF får på egen bekostnad sända ett ombud för varje röst. SDF avgör vilka ombuden som
förfoga över SDF:s röstetal och fördelningen av antal röster per ombud. Ombud skall medföra
skriftlig fullmakt från sitt SDF. I fullmakten skall anges vilken som har rätt att utöva SDF:ets
rösträtt. Ombud som SDF ej tilldelat rösträtt har yttranderätt men inte förslags- och rösträtt.
Om särskilda skäl föreligger, får röstberättigat ombud överlåta sin fullmakt på annat ombud
inom samma SDF. Överlåtelsen skall skriftligen bekräftas på fullmakten.
Förening äger rätt att på egen bekostnad sända ett ombud som har yttranderätt vad gäller
föreningens motion.
§ 19 Rösträtt
Vid SBF-stämman äger SDF utöva rösträtt med en röst för varje påbörjat 100-tal medlemmar
i distriktets röstberättigade föreningar, vilka den 31 mars, föregående år, har fullgjort sina
stadgeenliga skyldigheter, dock högst tio röster. (1-100 = 1 röst, 101-200 = 2 röster o s v.)
Det åligger SBF-styrelsen att upprätta röstlängd för SBF-stämman att gälla för tiden den 1
april - 31 mars.
§ 20 Beslutmässighet, yttranderätt, förslagsrätt och ikraftträdande
SBF-stämman är beslutmässigt med det antal SDF som efter kallelse i vederbörlig ordning
genom ombud deltar i mötets beslut.
Yttrande- och förslagsrätt vid SBF-stämman tillkommer - förutom ombuden - SBF-styrelsens
ledamöter, revisorerna, ledamöter i SBF:s kommittéer och motionär i vad avser egen motion.
Yttranderätt tillkommer RF:s representant, de hos SBF anställda och med mötets enhälliga
samtycke annan närvarande.
Beslut fattade av SBF-stämman gäller från stämmans avslutande om inte annat sägs.
§ 21 Tidpunkt och kallelse till ordinarie SBF-stämma
Ordinarie SBF-stämma skall hållas varje år före maj månads utgång på tid och plats som
SBF-styrelsen bestämmer.
Kallelse till ordinarie SBF-stämma sker senast 30 dagar före mötet genom kungörelse på
förbundets hemsida och genom brev till SDF och föreningar.
Dagordning för mötet, verksamhets- och förvaltningsberättelse samt SBF-styrelsens förslag
(propositioner) och inkomna motioner till SBF-stämman - vilka skall vara åtföljda av styrelsens yttrande - skall senast fyra veckor före mötet läggas ut på SBF hemsida.
SBF-möte får inte hållas på dag när riksidrottsmöte pågår.
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§ 22 Ärenden vid ordinarie SBF-stämma
Vid ordinarie SBF-stämma skall följande ärenden förekomma:
1. upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av
den utav SBF-styrelsen upprättade röstlängden,
2. fastställande av föredragningslista för mötet,
3. fråga om mötets behöriga utlysande,
4. val av ordförande för mötet,
5. val av sekreterare för mötet,
6. val av två personer att jämte mötesordförande justera mötets protokoll samt två rösträknare,
7. behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse:
a) verksamhetsberättelsen för de sistförflutna verksamhetsåren,
b) förvaltningsberättelsen för de sistförflutna räkenskapsåren,
c) revisorernas berättelse för samma tid,
8. fråga om ansvarsfrihet för SBF-styrelsen,
9. fastställande av föreningarnas inträdes- och årsavgift till SBF för kommande år,
10. val på ett år av förbundsordförande tillika ordförande i SBF-styrelsen,
11. val på två år för hälften övriga ledamöter till SBF-styrelsen,
12. val på två år för hälften av ledamöterna i regelkommittén,
13. udda år val på två år av en revisor och en revisorsuppleant,
14. fastställande av styrelsen föreslagen revisor,
15. val av ordförande och tre övriga ledamöter till valberedningen,
16. fråga om val av ombud till riksidrottsmöte och erforderligt antal suppleanter,
17. fastställande av arvoden,
18. behandling av SBF-styrelsens förslag (propositioner) och av motioner som inkommit i
den ordning som sägs i 23 §:
a) propositioner,
b) motioner.
Valbar enligt punkterna 10-13 samt 15 är varje i Sverige bosatt person som är röstberättigad
medlem i röstberättigad bågskytteförening.
Ledamot av SBF-styrelsen är inte valbar som revisor eller revisorsuppleant.
Om arbetstagares valbarhet stadgas i § 13.
§ 23 Förslag till ärenden att behandlas vid ordinarie SBF-stämma
Motioner skall för att kunna tas upp till behandling vid följande SBF-stämma vara styrelsen
tillhanda senast 15 november året före ordinarie SBF-stämma. SBF sänder sedan motionerna
till SBF:s regel- och stadgekommitté senast 20 november samma år. Kommittén granskar
motionerna och återsänder dem med kommentar till styrelsen före den 15 januari.
Motioner till SBF-stämman bör omfatta alla de konsekvenser föreslagen förändring innebär.
Motioner om ändringar i tävlingsregler behandlas inte av stämman. Sådana förslag hänvisas
till regelkommittén som efter beredning kan lägga fram förslagen för beslut på stämman.
Rätt att ingiva motion tillkommer revisorerna, SDF, föreningar och enskilda medlemmar
genom sitt SDF. SDF skall föra samtliga motioner från föreningar och enskilda medlemmar
vidare till SBF med angivande av om motionen till- eller avstyrks samt motivering till detta.
För att underlätta för SDF:et behöver motioner från föreningar och enskilda medlemmar inte
skrivas om utan de kan vidarebefordras till SBF med SDF:ets yttrande skrivet på
originalmotionen. Motioner direkt till SBF från enskild person eller förening återremitteras till
respektive SDF. Motion från enskild medlem skall i första hand gå genom medlemmens
förening.
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§ 24 Ombud till riksidrottsmöte
Ombud till riksidrottsmöte (RIM) och erforderligt antal suppleanter utses enligt 4 kap 2 §
RF:s stadgar. Ombud skall utses av SBF-stämman eller, om möte så har beslutat, av SBFstyrelsen. Meddelande om vilka ombud som utsetts insändes snarast möjligt till RS samt tillställs de utsedda.
§ 25 Extra SBF-stämma
Extra SBF-stämma får av SBF-styrelsen utlysas, när den så finner nödvändigt.
SBF-styrelsen är skyldig att kalla till extra SBF-stämma, när revisorerna med angivande av
skäl skriftligen så kräver, eller när det begärs av distriktorganisationer som tillsammans representerar minst en tiondel av antalet röster enligt upprättad röstlängd.
Underlåter SBF-styrelsen att inom 14 dagar kalla till extra SBF-stämma, får den/de som krävt
mötet kalla till detta.
SBF-möte får inte hållas på dag när riksidrottsmöte pågår.
Kallelse jämte dagordning för extra SBF-stämma skall senast 30 dagar före mötet översändas
till distriktorganen och föreningarna.
Vid extra SBF-stämma får endast på dagordningen upptagna ärenden avgöras.
§ 26 Valberedning
Valberedningen utgörs av ordförande och tre övriga ledamöter, två kvinnor och två män,
valda av SBF-stämman.
Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande samt tillsätter sekreterare.
Valberedningen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen är beslutför när kallelse har utgått en vecka före sammanträdet till
ledamöterna och minst två av dem är närvarande.
Valberedningen sänder ut förfrågan till ledamöter och revisorer vilkas mandattid utgår vid
SBF-stämmans slut, om förnyad kandidatur senast den 1 september året före det år ordinarie
SBF-stämma skall hållas. Svar från dessa skall vara valberedningen tillhanda senast 15
september samma år.
Valberedningen meddelar senast den 1 oktober till SDF och föreningar per e-post eller brev
samt lägger ut på SBF:s hemsida för vilka ledamöter mandattiden utgår och namnger dem
som har avböjt återval. I samband med detta utsändes och läggs även ut på hemsidan ett
svarsformulär. Föreningarna sänder sina förslag till SDF senast den 1 december och SDF sänder sitt förslag till valberedningen senast den 15 januari.
SDF får före den 15 januari till valberedningen lämna förslag till valen under punkterna 10-12
i § 22.
Valberedningen skall under perioden mellan ordinarie SBF-stämmor aktivt arbeta fram
förslag till ersättare för styrelseledamöter.
Senast 30 dagar före SBF-stämman utsänder valberedningen till SDF och föreningar en gemensam lista över föreslagna kandidater jämte eget förslag till styrelsens och
regelkommitténs sammansättning.
Valberedningen skall i sitt arbete fortlöpande följa verksamheten inom SBF-styrelsen och
regelkommittén.
Innan kandidatnominering börjar vid SBF-stämman, skall valberedningen meddela sitt förslag
beträffande de val som skall förekomma enligt punkterna 10-13 och 15 i § 22.
Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han i denna egenskap fått kännedom om.
KAPITEL 3 SBF-MÖTEN
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Valberedningens beslut skall protokollföras och efter förbundsmöte skall protokollet överlämnas till SBF-styrelsen.
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KAPITEL

4 SBF-STYRELSEN

§ 27 Sammansättning
SBF-styrelsen är, när SBF-stämman inte är samlat, SBF:s beslutande organ.
SBF-styrelsen består av ordförande samt ett jämnt antal ledamöter, högst 12 och minst 6.
SBF-styrelsen väljs av ordinarie SBF-stämma, ordförande på ett år, övriga ledamöter på
två år. Därest styrelseledamöternas antal ökar eller minskar inom angivna gränser görs
avsteg från tvåårsprincipen, så att hälften av ledamöterna står i tur att ställa sin plats till
förfogande vid nästa ordinarie SBF-stämma.
SBF-styrelsen konstituerar sig själv.
SBF-styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när styrelsen har beslutat
härom eller på framställning av minst fyra ledamöter.
Kallelse utsändes 30 dagar och föredragningslista med bilagor utsänds minst sju (7) dagar
före sammanträdet.
Vid styrelsesammanträde skall efter vederbörlig kallelse minst halva antalet ledamöter vara
närvarande för att styrelsen skall vara beslutsmässig. Vid lika röstetal avgör ordförande.
Röstning får ej ske genom fullmakt.
Vid ärenden av så brådskande art att styrelsen ej hinner sammankallas, kan ordföranden i
samråd med enskilda ledamöter i styrelsen föranstalta om lämpliga åtgärder intill dess
styrelsen sammanträder och konfirmerar åtgärderna respektive beslutar om den fortsatta
handläggningen.
Styrelsen får överlåta sin beslutsrätt i vissa grupper av ärenden på ett verkställande utskott,
som utses inom styrelsen, på kommitté, som har tillsatts för särskild uppgift, eller på enskild styrelseledamot eller anställd.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall snarast underrätta styrelsen härom.
§ 28 Åliggande
SBF-styrelsen åligger bl a att:
1. bedriva sin verksamhet enligt dessa stadgar och SBF-stämmans beslut samt verka för
bågskytteidrottens utveckling och utbredning inom Sverige och företräda denna idrott,
tillvarata SBF:s intressen och härvid följa utvecklingen inom bågskytteidrotten
utomlands och delta i det internationella samarbetet på denna idrotts område;
2. övervaka efterlevnaden av riksidrottsförbundets (RF:s) och SBF:s stadgar och i vederbörlig ordning utfärdade regler samt FITA Constitution and Rules;
aktivt arbeta för en dopingfri verksamhet inom SBF och anslutna föreningar;
3. samarbeta med myndigheter och organisationer som stödjer SBF:s verksamhet samt
marknadsföra bågskytteidrotten hos myndigheter, massmedia och allmänhet;
4. följa och stödja verksamheten inom distrikten och föreningarna;
5. avge vederbörliga rapporter och yttranden;
6. upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelse samt verksamhetsplan och inkomstoch utgiftsstat ävensom i övrigt utarbeta och bereda förslag att föreläggas SBFstämman och tillse att av SBF-stämman fattade beslut verkställs så snart som möjligt;
7. handha och ansvara för SBF:s medel och material samt vidta lämpliga åtgärder för att
stärka SBF:s ekonomi;
8. utse arrangör för SBF:s tävlingar och svara för deras genomförande enligt gällande
tävlingsbestämmelser, godkänna internationella tävlingar samt sanktionera svenskt
deltagande i tävling eller uppvisning utanför Norden;
9. ombesörja uttagning av svenska landslag;
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10.
11.
12.
13.
14.

samordna det nationella och internationella tävlingsprogrammet;
godkänna svenska rekord;
besluta om utdelning av SBF:s utmärkelser;
upprätta röstlängd för SBF- och SDF-stämmor att gälla tiden 1 april - 31 mars;
anställa SBF:s arbetstagare och bestämma om organisationen av SBF:s kansli - dock
skall upprättande av nya tjänster prövas av SBF-möte;
15. enligt av riksidrottsstyrelsen (RS) utfärdade anvisningar pröva och avgöra fråga om
anslutning av förening som medlem i SBF och om uteslutning av förening ur SBF;
16. senast den 31 december till RF inlämna skriftliga uppgifter på vilka föreningar som
under kalenderåret har erlagt sina årsavgifter till SBF;
17. fortlöpande till RF anmäla avförda föreningar;
18. på begäran av RS lämna sådana upplysningar, som krävs för RS:s stadgeenliga
uppgifter, samt på begäran av riksidrottsnämnden (RIN) avge yttrande till nämnden;
19. utöva prövningsrätt i ärenden om vilka stadgas i kap 14 och 15 RF:s stadgar;
20. besluta om upprättande av SBF-distrikt och inrättande av SBF:s regionala organ i
dessa samt fastställa normalstadgar för SDF;
21. tolka de förändringar av Constitution and Rules som beslutas vid FITA kongress samt
om så anses nödvändigt införa dem i SBF:s tävlingsbestämmelser i avvaktan på beslut
vid nästkommande SBF-stämma;
22. föra protokoll och erforderliga böcker; samt
23. handlägga löpande ärenden i övrigt.
Det åligger varje ledamot av SBF-styrelsen att göra sig väl förtrogen med innehållet i RF:s,
SBF:s och FITA:s stadgar, bestämmelser och anvisningar.
§ 29 Prövningsrätt
SBF-styrelsen utövar prövningsrätt enligt kap 14 och 15 RF:s stadgar.
Med stöd av kap 14 § 8 första stycket i RF:s stadgar förbehålls styrelsen bestraffningsrätten
i ärende om förseelse, begången vid SBF:s mästerskapstävlingar, av SBF anordnade tävlingar och internationella tävlingar samt kurser och läger utomlands.
Styrelsen får enligt kap 14 § 8 tredje stycket i RF:s stadgar överlåta sin bestraffningsrätt.
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KAPITEL 5 REVISION OCH REVISORER
§ 30 Revision
SBF:s verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall årligen granskas av två revisorer av
vilka minst en skall vara auktoriserad eller godkänd av kommerskollegium.
SBF-styrelsens räkenskaper och övriga handlingar överlämnas till revisorerna senast den
15 februari. Handlingarna skall efter verkställd revision jämte revisionsberättelse vara
SBF-styrelsen tillhanda senast 14 dagar före SBF-stämman.
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KAPITEL 6 SPECIALIDROTTSDISTRIKTSFÖRBUND (SDF)
§ 31 SBF-distrikt
Inom varje SBF-distrikt skall finnas ett SDF som är organ för SBF:s regionala verksamhet.
Förening tillhör det SDF inom vars geografiska område föreningen har sin hemort.
§ 32 SDF:s namn och SBF-distriktens gränser
Norrbottens Bågskytteförbund omfattar Norrbottens län.
Västerbottens Bågskytteförbund omfattar Västerbottens län.
Mellersta Norrlands Bågskytteförbund omfattar Västernorrlands och Jämtlands län.
Södra Norrlands Bågskytteförbund omfattar Gävleborgs län.
Norra Svealands Bågskytteförbund omfattar Uppsala, och Dalarna län samt kommunerna
Norrtälje och Sigtuna i Stockholms län.
Västra Svealands Bågskytteförbund omfattar Värmlands, Örebro län utom Laxå kommun och
Västmanlands län utom Heby kommun samt Åmåls kommun i Västra Götalands län.
Östra Svealand Bågskytteförbund omfattar Södermanlands och Stockholms län utom kommunerna Norrtälje och Sigtuna.
Östergötlands Bågskytteförbund omfattar Östergötlands län.
Västergötlands Bågskytteförbund omfattar kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Essunge, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Herrljunga, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Lilla
Edet, Mariestad, Mark, Skara, Skövde, Svenljunga, Tibro, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan,
Töreboda, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Vänersborg i Västra Götalands län samt Laxå
kommun i Örebro län.
Västkustens Bågskytteförbund omfattar Hallands och Västra Götalands län utom kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd Essunge, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Herrljunga,
Hjo, Karlsborg, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mark, Skara, Skövde, Svenljunga, Tibro,
Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Ulricehamn, Vara, Vårgårda, Vänersborg och
Åmål samt Båstads kommun i Skåne län.
Sydöstra Götalands Bågskytteförbund omfattar Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge
och Gotlands län.
Skånes Bågskytteförbund omfattar Skåne län utom Båstads kommun.
§ 33 Specialidrottsdistriktförbund (SDF)
SDF, som är självständiga ideella föreningar, skall enligt dessa stadgar och SDF:s stadgar arbeta såsom SBF:s regionala organ i enlighet med SBF:s ändamål enligt § 1.
§ 34 SDF:s sammansättning och styrelse
SDF omfattar de föreningar som är medlemmar i SBF och som har sin hemvist inom SDF:ets
geografiska område.
SDF:s styrelse består av ordförande samt ett jämnt antal ledamöter, högst sex och minst två.
§ 35 SDF:s stadgar
SDF:s stadgar skall följa de av SBF fastslagna och av RS godkända normalstadgarna för SDF.
De av SDF-möte antagna stadgarna skall underställas SBF för godkännande, med rätt för SBF
att påtala ändring av stadgarna om de strider mot normalstadgarna eller på annat sätt anses
vara olämpliga.
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§ 36 Revisorer och revision
Förutom de av SDF-möte valda revisorerna skall SDF-styrelsens verksamhet, förvaltning och
räkenskaper granskas av en av DF-mötet vald revisor om DF-mötet har valt att utse en sådan.
Omfattar SBF-distrikt med SDF flera DF, skall det DF där SDF har sin hemort utse revisor.
§ 37 SDF:s åliggande
SDF skall:
1. följa RF stadgar samt SBF:s stadgar samt övriga bestämmelser och beslut som fattas av
överordnat idrottsorgan.
2. årligen senast den 15 april till SBF insända de rapporter som föreningarna inom SDF insänt för vidarebefordran till SBF.
3. föra räkenskaper och upprätta verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, föra
protokoll vid årsmöte, andra medlemsmöten och styrelsesammanträden.
4. hålla årsmöte och härvid, efter verkställd revision, besluta om ansvarsfrihet för styrelsens
förvaltning; samt
5. på begäran av RS eller SBF ställa till förfogande handlingar, som krävs för bedömning av
distriktets verksamhet.
6. verka för att någon/några föreningar varje år genomför DM i tavla utomhus, tavla inomhus, jakt, fält och 3D.
7. godkänna distriktsrekord samt tillhanda en lista med de godkända rekorden till föreningarna inom distriktet.
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KAPITEL

7 FÖRENINGARNA

§ 38 Medlemskap i SBF
Förening får efter skriftlig ansökan upptas som medlem i SBF om nedanstående villkor är
uppfyllda:
1. att ansökan om medlemskap är upprättad enligt RF:s anvisningar och är åtföljd av föreningens stadgar;
2. att föreningen har bågskyttesport på sitt program;
3. att föreningen förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet tillämpa de principer på
vilka RF:s normalstadgar för idrottsförening bygger;
4. att föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten
förening;
5. att föreningen har betalt de avgifter som SBF-möte har bestämt, samt meddelat sin
tävlingsdräkt till SBF;
Lämnas föreningens ansökan utan bifall, får föreningen överklaga beslut hos RIN enligt
reglerna i 15 kap RF:s stadgar.
§ 39 Utträde samt uteslutning av förening ur SBF
Förening, som önskar utträde ur SBF, skall skriftligen anmäla detta. Till sin ansökan skall
föreningen foga protokollsutdrag från det föreningsmöte där beslut om utträde fattades.
SBF-styrelsen beslutar hur eventuella ekonomiska anspråk på den avgående föreningen
skall regleras. Denna äger inte rätt till någon del av SBF:s tillgångar, av vad slag de vara
må.
Förening, som inte har betalt årsavgift under två på varandra följande år, får anses ha
begärt sitt utträde ur SBF.
Utan att anmälan om utträde föreligger får SBF-styrelsen utesluta förening om den - trots
påminnelser - underlåter att följa vad som föreskrivs i RF:s eller SBF:s stadgar eller att
rätta sig efter beslut som i vederbörlig ordning har fattats av RF, SBF eller SDF eller annars har påtagligt motarbetat SBF:s intressen.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän föreningen, inom tre veckor, har fått tillfälle
att yttra sig. I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutna föreningen skall iaktta för överklagande av beslutet.
Underlåtelse i övrigt att ställa sig dessa stadgar till efterrättelse kan likaledes medföra uteslutning.
Beslut om uteslutning fattas av SBF:s styrelse.
Beslut om uteslutning får överklagas hos RIN enligt reglerna i 15 kap RF:s stadgar.
§ 40 SDF tillhörighet
Till SBF ansluten förening tillhör dels det SDF inom vars område föreningens hemort är
belägen och dels det DF inom vilket SDF:s hemort är belägen.
§ 41 Rösträtt
Om föreningens rösträtt vid SDF-möte föreskrivs i SDF:s stadgar.
§ 42 Åligganden
Föreningen skall:
1. följa RF:s stadgar samt SBF:s stadgar och tävlingsbestämmelser samt övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan;
2. årligen senast den 31 mars till SDF insända rapport enligt fastställt formulär samt till
SBF betala den av SBF-stämman fastställda årsavgiften för innevarande år.
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3.
4.

5.
6.

Förening, som inte inom föreskriven tid fullgöra sina stadgeenliga skyldigheter gentemot SBF, har inte rätt att delta i av SBF anordnade tävlingar eller i
mästerskapstävlingar.
Befriad från att erlägga årsavgift är förening, som efter att ha erlagt stadgad inträdesavgift blivit invald i SBF efter den 15 september närmast föregående år.
till RF insända de uppgifter som begärs av RS beträffande föreningens verksamhet
samt på begäran av RIN avge yttrande till nämnden;
föra räkenskaper och upprätta verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning,
föra protokoll vid årsmöte, 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 RS, SBF eller vederbörande DF- eller SDF-styrelse ställa till förfogande
de handlingar, som krävs för bedömning av föreningens verksamhet.

§ 43 Medlemskap i förening
Enskild person upptas som medlem i förening efter ansökan.
Ansökan behöver inte bifallas, om det kan antas att sökande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.
Medlem får inte uteslutas av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala
beslutade avgifter till föreningen, motarbetat dess verksamhet eller ändamål, brutit mot föreningens stadgar eller annars uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad
uteslutning får som mest omfatta 6 månader från beslutsdagen.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra
sig inom viss av föreningen angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet skall skälen härför
redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande av beslutet. Beslut
skall inom 3 dagar från dagen för beslutet tillställas medlemmen.
Beslut om vägrat medlemskap eller om uteslutning skall fattas av föreningsstyrelsen och
får av den berörde överklagas enligt reglerna i 15 kap RF:s stadgar.
§ 44 Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem
• har rätt att delta i sammankomster som anordnas av föreningen,
• har rätt till information om föreningens angelägenheter,
• skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningsorganen samt följa
RF:s och SBF:s stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut.
• har inte rätt till föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,
• skall betala de avgifter som beslutas av föreningen.
§ 45 Medlems deltagande i den idrottsliga verksamheten
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som övriga medlemmar.
Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av föreningsstyrelsen
eller om denna så bestämt, av sektionsstyrelsen. För deltagande i tävling eller uppvisning
utanför Sverige gäller de regler som SBF-styrelsen utfärdat.
Är arrangören inte ansluten till SBF, får medlem delta endast om SBF godkänt deltagandet.
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BESTÄMMELSER FÖR SBF:s UTMÄRKELSER
1. Svenska Bågskytteförbundets utmärkelser utgörs av:
a) Hedersmedalj i guld (Klas Lundin-medaljen), silver och brons.
b) Förtjänstplakett i guld, silver och brons.
c) SBF-medaljen i förgyllt silver, oxiderat silver och brons.
d) Förtjänstdiplom.
e) Standar.
f) Vimpel.
g) Stora grabbars märke.
2. För att kunna erhålla utmärkelser enligt a) och b) fordras minimipoäng enligt följande:
Hedersmedalj i guld
25 poäng
Hedersmedalj i silver
15 poäng
Hedersmedalj i brons
10 poäng
Förtjänstplakett i guld
6 poäng
Förtjänstplakett i silver
4 poäng
Förtjänstplakett i brons
3 poäng
Förutom uppnådda poängtal fordras att vederbörande utmärkt sig för ett förtjänstfullt
administrativt och organisatoriskt arbete för bågskyttesporten.
3. Stipulerat antal poäng beräknas enligt följande:
Ordinarie ledamot i SBF:s styrelse
2
poäng/år
Adjungerad ledamot i SBF:s styrelse
1
poäng/år
Revisor i SBF
1
poäng/år
Ordinarie ledamot i SDF:s styrelse
1
poäng/år
Adjungerad ledamot i SDF:s styrelse
0,5 poäng/år
Revisor i SDF
0,5 poäng/år
Kommittéuppdrag av inte ordinarie eller
adjungerad ledamot i SBF/SDF-styrelse
0,5 poäng/år
Ordinarie ledamot i förenings styrelse
0,5 poäng/år
Suppleant i förenings styrelse samt
föreningsmedlemmar med speciella uppdrag,
vilka inte är ordinarie ledamöter i
föreningsstyrelse
0,25 poäng/år
Revisor i förening
0,25 poäng/år
Poäng enligt ovan kan under samma år adderas för uppdrag inom förening, SDF och
SBF, dock endast för ett uppdrag per nivå (förening, SDF eller SBF).
4. SBF-medaljen kan tilldelas person som utan att vara knuten till svensk bågskytteorganisation gjort bågskyttesporten stora och värdefulla tjänster.
5. Förtjänstdiplom kan tilldelas organisation eller enskild person efter minst 10 års gagnande verksamhet inom svenskt bågskytte. Gäller person som inte nått upp till erforderlig stipulationspoäng.
6. Standar kan utdelas till förening efter 25 års verksamhet och enskild person efter särskilt beslut av SBF:s styrelse.
7. Vimpel utdelas endast när SBF är representerat av trupp i egen regi. I övrigt enligt
SBF-styrelses beslut.
8. Beslut om tilldelande av utmärkelse fattas av SBF-styrelsen.
Tilldelad utmärkelse bekostas av den rekvirerande organisationen utom Klas Lundinmedaljen och förtjänstdiplom som alltid bekostas av SBF.
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Klas Lundin-medaljen bör utdelas vid SBF-möte, men kan även utdelas vid SDF-möten
och vid jubileer.
9. Skriftlig ansökan om utmärkelse skall vara SBF tillhanda minst 60 dagar före behovet.
Ansökan görs på därför fastställt formulär som tillhandahålls av SBF. Förenings ansökan skall vara försedd med yttrande från vederbörande distriktorganisation. För hedersmedalj och förtjänstplakett uppges stipulationspoängens fördelning och övrig motivering. För SBF-medaljen och förtjänstdiplom uppges detaljerad motivering.
"STORA GRABBARS MÄRKE"
För att erövra stora grabbars märke erfordras 20 poäng, vilka erhålls enligt följande: (gäller
endast 21-klasserna (19-klasserna före 2010))
För placeringar i mästerskap till och med den 31 december 1999 gäller poängtal enligt
nedanstående tabell oberoende av antal deltagare i aktuell klass vid mästerskapet:
Plac OS/PG/VM/WG
1
15
2
12
3
10
4
8
5
6
6
5
7
4
8
3
9
2
10
1

EM
10
8
6
4
2
1

NM o landskamper
4
3
2
1

SM
3
2
1

LM
2
1

DM
1

Vid placeringar i mästerskap från och med den 1 januari 2000 gäller poängtal i den av
nedanstående tabeller som motsvarar antal deltagare i aktuell klass vid mästerskapet:
För klasser med 32 eller fler deltagare:
Plac OS/PG/VM/WG
EM
1
15
10
2
12
8
3
10
6
4
8
4
5
6
2
6
5
1
7
4
8
3
9
2
10
1
För klasser med 16-31 deltagare
Plac PG/VM/WG
EM
1
8
5
2
6
3
3
4
2
4
2
1
5
1

NM o landskamper
4
3
2
1

NM o landskamper
4
3
2
1

SM
3
2
1

SM
3
2
1

LM
2
1

LM
2
1

DM
1

DM
1
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För klasser med 8-15 deltagare
Plac PG/VM/WG
EM
1
4
3
2
3
2
3
2
1
4
1

NM o landskamper
3
2
1

SM
3
2
1

LM
2
1

DM
1

För klasser med 4-7 deltagare
Plac PG/VM/WG
EM
1
3
3
2
2
2
3
1
1

NM o landskamper
2
1

SM
2
1

LM
1

DM
0.5

För klasser med 3 eller färre deltagare utgår inga poäng för Stora Grabbars Märke.
Handikappad skytt som vid SM inomhus erövrar poäng för Stora Grabbars Märke i handikapp SM och vid SM-finaler skall tillgodoräknas båda poängerna.
Märket kan utdelas retroaktivt.
Anm: OS = Olympiska Spel; PG = Paralympics Games; VM = Världs Mästerskap;
WG = World Games; EM = Europa Mästerskap; NM = Nordiska Mästerskap;
SM = Svenska Mästerskap; LM = Landsdels Mästerskap; DM = Distrikts Mästerskap
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