STADGAR
Beslutade vid Förbundsmötet den 24 mars 2018
-------------

1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1 § Uppgift
Svenska Fotbollförbundet (Förbundet), stiftat den 18 december 1904 har till uppgift att främja,
utveckla och administrera fotbollsidrotterna fotboll, futsal och beach soccer, i Sverige samt att
företräda dem utom landet.
Förbundet är en politiskt och religiöst oberoende allmännyttig ideell organisation som tar
avstånd från rasism och varje annan form av diskriminering. Förbundet ska även aktivt arbeta
mot matchfixing, osund ekonomi och annat fusk samt för en dopingfri fotbollsidrott.
Förbundet har rätt att, i enlighet med Sveriges Riksidrottsförbunds (RF) stadgar, upplåta
rättigheter avseende landslagsverksamheten och därtill anknytande verksamhet till ett av
Förbundet helägt Idrottsaktiebolag.
2 § Sammansättning
Förbundet består av de självständiga ideella föreningar som i vederbörlig ordning har upptagits
som medlemmar i Förbundet.

3 § Tillhörighet
Förbundet är anslutet till RF samt till Fédération Internationale de Football Association (FIFA)
och Union des Associations Européennes de Football (UEFA).
Förbundets distriktsförbund, föreningar, förtroendevalda, ledare, spelare och funktionärer är
skyldiga att i alla delar följa förevarande stadgar samt tävlingsregler och övriga bestämmelser
och fattade beslut.
Förbundet och dess olika organ samt förtroendevalda, ledare, spelare och funktionärer är
därutöver skyldiga att, i tillämpliga delar, följa FIFA:s, UEFA:s och RF:s stadgar samt övriga
bestämmelser och fattade beslut, vilka, inklusive FIFA:s etiska kod, utgör en integrerad del av
förevarande stadgar.
Fotbollsspelet ska bedrivas enligt spelregler (Laws of the Game) beslutade av International
Football Association Board (IFAB), och endast IFAB får göra ändringar eller tillägg i
spelreglerna.
Futsal och beach soccer ska bedrivas enligt spelregler (Futsal Laws of the Game och Beach
Soccer Laws of the Game) som beslutats av FIFA, och endast FIFA får göra ändringar eller
tillägg i spelreglerna.

4 § Beslutande organ
Förbundets beslutande organ är Förbundsmöte, extra Förbundsmöte, Representantskapet och
Förbundsstyrelsen. Därutöver väljer Förbundsmötet ledamöter i följande beslutande organ:
Disciplinnämnden, Besvärsnämnden, Licensnämnden och Appellationsnämnden.

Förbundets firma tecknas av Förbundsstyrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två
styrelseledamöter gemensamt eller av en särskild utsedd person.

5 § Distriktsorganisation
Förbundets regionala organisation består av specialidrottsdistriktsförbunden (SDF).
SDF har i fråga om administrationen samma område som motsvarande distriktsidrottsförbund
(DF), såvida inte Riksidrottsstyrelsen (RS) godkänt annat.
SDF ska följa beslut fattade av Förbundets beslutande organ (4 §).

6 § Medlemskap
Förening, som vill bli medlem i Förbundet, ska skriftligen ansöka härom hos Förbundsstyrelsen.
Ansökningen ska vara upprättad enligt RF:s anvisningar och vara åtföljd av föreningens stadgar.
Styrelsen avgör ärendet efter hörande av vederbörande SDF.
För förenings anslutning till Förbundet krävs
att föreningen har fotbollsidrott på sitt program,
att den har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet tillämpa de principer på vilka RF:s
stadgemall för idrottsförening bygger,
att föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten
förening samt
att föreningen har betalat de avgifter som Förbundets årsmöte har bestämt.
Är föreningen inte redan medlem i RF, får ansökningen inte bifallas förrän RS har godkänt
föreningens namn. RS godkännande krävs också om ansökan gäller förening som har bildats
genom sammanslagning med annan förening eller som har bytt namn.
Avslås ansökan om medlemskap, får föreningen inom två veckor överklaga beslutet hos
Riksidrottsnämnden enligt reglerna i 15 kap. i RF:s stadgar.
IdrottsAB ska vara associerad medlem i Förbundet. Associerad medlem har inte rösträtt på
årsmöte men har i övrigt samma rättigheter och skyldigheter som en medlemsförening.

7 § Utträde
Förening, som önskar utträda ur Förbundet, ska skriftligen anmäla detta till Förbundet. Till
anmälningen ska föreningen foga protokollsutdrag från det föreningsmöte där beslutet fattades.
Om förening inte har betalat medlemsavgift under två på varandra följande år, får
Förbundsstyrelsen besluta att medlemskapet upphört. Medlemskapet upphör genom att
föreningen avförs från Förbundets medlemsförteckning. Föreningen ska underrättas om att
medlemskapet har upphört.

8 § Uteslutning
Utan att anmälan om utträde föreligger får Förbundsstyrelsen utesluta förening, om den – trots
påminnelser – underlåter att följa vad som föreskrivs i RF:s eller Förbundets stadgar,
Förbundets tävlingsregler eller rätta sig efter beslut som i vederbörlig ordning har fattats av RF,
Förbundets beslutande organ eller SDF eller på annat sätt påtagligt motarbetat Förbundets
intressen.

Förening som inte arbetar för en dopingfri fotbollsidrott och för att motverka rasism och
matchfixing får anses motarbeta Förbundets intressen på ett påtagligt sätt.
Fråga om uteslutning får inte avgöras, förrän föreningen har fått tillfälle att inom 14 dagar yttra
sig över de skäl som gör att uteslutning övervägs. I beslut om uteslutning ska anges skälen för
uteslutningen samt hur beslutet kan överklagas.
Förbundsstyrelsens beslut om uteslutning får av föreningen inom två veckor överklagas hos
Riksidrottsnämnden enligt 15 kap. RF:s stadgar.
Förening som försatts i konkurs ska anses upplöst när konkursen avslutats och överskott
saknas. Sådan upplösning medför samma följder som uteslutning av föreningen.

9 § Utestängning från tävlingsdeltagande
Förbundsstyrelsen får utestänga förening från tävlingsdeltagande eller begränsa sådant
deltagande när förening försatts i konkurs.
I Förbundets tävlingsregler finns bestämmelser som begränsar förenings tävlingsdeltagande i
fall där förening kommit på obestånd som lett till ackordsförfarande. Utöver detta finns det i
Förbundets reglemente för elitlicensen, och utifrån förutsättningarna enligt 50 och 51 §§ i
förevarande stadgar, begränsningar av förenings tävlingsdeltagande i Allsvenskan, Superettan
och Damallsvenskan.

10 § Förenings tillhörighet
Till Förbundet ansluten förening tillhör det DF och är medlem i det SDF inom vilkas
verksamhetsområde föreningens hemort är belägen.

11 § Förenings åligganden
Förening ska senast den 31 januari betala den medlemsavgift för innevarande kalenderår som
Förbundets årsmöte föregående kalenderår har bestämt samt avge rapport enligt RF:s stadgar.
Förening som den 31 mars inte har erlagt medlemsavgiften ska betala dubbel medlemsavgift.
Förening ska vara politiskt och religiöst oberoende och ta avstånd från rasism och varje
annan form av diskriminering samt aktivt arbeta mot matchfixing och för en dopingfri
fotbollsidrott. Förening ska bedriva sin verksamhet och fatta sina beslut utan inblandning från
externa parter.
Förening ska följa RF:s, FIFA:s och UEFA:s stadgar samt Förbundets och SDF:s stadgar och
tävlingsregler liksom andra av angivna organisationer fattade beslut.
Förening ska bedriva sin verksamhet med sund ekonomi och iaktta god redovisningssed. I
Förbundets tävlingsregler får för deltagande i vissa seriesystem föreskrivas särskilda krav i fråga
om förenings ekonomi.
Förening ska fortlöpande ha fotbollsidrott på sitt program.
Förening ska fortlöpande uppdatera sina föreningsuppgifter i Förbundets informationssystem
(Fogis).
Om förening underlåter att i rätt tid betala klar och förfallen fordran till Förbundet, har
Förbundet rätt att kvitta sådan fordran mot föreningens fordran mot Förbundet. Motsvarande rätt
tillkommer SDF.
I RF:s stadgar finns bestämmelser om förenings skyldighet att på begäran av Förbundet ställa
till förfogande de handlingar som krävs för bedömning av förenings verksamhet.

12 § Verksamhets- och räkenskapsår
Förbundets och SDF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderåret.
Förenings räkenskaps- och verksamhetsår ska följa kalenderåret. Förbundsstyrelsen får
besluta om undantag från detta om det finns särskilda skäl.

13 § Stadgetolkning
Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar eller uppkommer en situation, som
inte är förutsedd i stadgarna, ska frågan hänskjutas till nästkommande Förbundsmöte eller i
brådskande fall avgöras av Förbundsstyrelsen.
14 § Stadgeändring
Förslag till ändring av dessa stadgar får – förutom av Förbundsstyrelsen – skriftligen framläggas
av SDF samt förening i förbundsserie för herrar eller damer senast den 1 december före
Förbundsmötet. Inkommet förslag ska av Förbundsstyrelsen med eget yttrande överlämnas till
Förbundsmötet.
För bifall till stadgeändring krävs beslut av Förbundsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna
röster.

15 § Förbundets upplösning
För Förbundets upplösning krävs beslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på
varandra följande Förbundsmöten, hållna med minst ett års mellanrum.
Om Förbundet upplöses ska de befintliga tillgångarna överföras till RF, som ska förvalta
tillgångarna som god man till dess Förbundet har återbildats. Det sista Förbundsmötet kan, om
det finner det lämpligt, genom beslut med minst 2/3 av antalet angivna röster, utse en annan
mottagare av de befintliga tillgångarna.

16 § Beslut och omröstning
Med undantag för ärende som anges i 14 och 15 §§ och tredje stycket nedan avgörs vid
omröstning alla ärenden med enkel majoritet. Med enkel majoritet avses flest erhållna röster.
Omröstningen sker öppet, dock ska val ske med slutna sedlar, utom då antalet nominerade
kandidater är detsamma som antalet platser som ska tillsättas.
Vid omröstning som avser val, gäller för att en person ska bli vald, att han eller hon i den
första omröstningen stöds av en absolut majoritet av de avlagda rösterna (hälften av rösterna
plus en). Om valet inte kan avgöras med utgångspunkt från detta, ska en andra omröstning
genomföras, i vilken valet avgörs med enkel majoritet (flest erhållna röster). För det fall att den
andra omröstningen slutar med lika röstetal, ska en tredje omröstning genomföras, i vilken valet
avgörs med enkel majoritet. Vid händelse av lika röstetal i den tredje omröstningen avgör lotten.
Vid omröstning som inte avser val, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av
ordföranden, om han är röstberättigad. Är så inte fallet, avgör lotten. Vid val ska vid lika röstetal
lotten avgöra.

17 § Hedersledamot m.m.
Förbundsmötet och SDF-mötet får på förslag av respektive styrelse utse enskild person till
hedersordförande eller hedersledamot i Förbundsstyrelsen respektive SDF-styrelsen.
Förbundsstyrelsen och SDF-styrelse får utse enskild person till adjungerad ledamot i
respektive styrelse.
Hedersordförande har rätt att närvara på styrelsemöte. Hedersordförande och adjungerad
ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

18 § Valbarhet
Endast den som fyllt arton år och är medlem i förening ansluten till Förbundet får väljas enligt
punkterna 10–23 i 26 §.
Organ som väljs enligt 10, 11 och 14–23 i 26 § ska bestå av kvinnor och män. Det
underrepresenterade könet ska vara representerat med minst en tredjedel.
Ledamot får endast väljas till organ enligt 10, 11 och 14–23 i 26 § om ledamoten inte redan
ingått i organet under tolv år eller mer.
Ledamot i Förbundsstyrelsen får inte väljas till ledamot i Disciplinnämnden, Besvärsnämnden,
Licensnämnden eller Appellationsnämnden eller som revisor eller revisorssuppleant. Ledamot i
något av angivna organ får inte samtidigt vara ledamot i något av de andra nämnda organen.
Tjänsteman, som är anställd hos Förbundet eller hos SDF, får inte väljas till ledamot i
Förbundsstyrelsen, Disciplinnämnden, Besvärsnämnden, Licensnämnden,
Appellationsnämnden, Valberedningen eller till revisor eller revisorssuppleant eller ledamot i
SDF-styrelse eller styrelse i förening som omnämns i 22 §.
Tjänsteman inom RF:s organisationer får inte vara revisor, revisorssuppleant eller ledamot av
valberedning i Förbundet eller SDF.
Tjänsteman inom SDF får inte väljas till revisor, revisorssuppleant eller ledamot av
valberedning i samma SDF.
Tjänsteman inom förening får inte väljas till ledamot av föreningens styrelse eller till revisor,
revisorssuppleant eller ledamot av valberedning i föreningen.

19 § Tillträde till tävling eller uppvisning
Förbundsstyrelsen får utfärda legitimationskort, som berättigar innehavaren fritt inträde till alla
tävlingar och uppvisningar inom Förbundet.

20 § Mästerskapstävlingar, m.m.
Endast den som är medlem i en till Förbundet ansluten förening har rätt att delta i Förbundets
mästerskapstävlingar.
För den som inte är svensk medborgare finns det särskilda regler i Förbundets
tävlingsbestämmelser rörande rätten att delta i mästerskapstävlingar.
I enlighet med FIFA:s stadgar, ska upp- och nedflyttning i tävlingar, på de villkor som närmare
anges i Förbundets tävlingsregler, baseras på idrottsliga meriter.
21 § Idrottsaktiebolag
Idrottslig verksamhet får bedrivas av aktiebolag. Rättigheten att delta i Förbundets

tävlingsverksamhet får dock upplåtas till ett aktiebolag, som till huvudsaklig del har till ändamål
att bedriva idrottslig verksamhet och därtill naturligt anknytande verksamhet, endast om
upplåtande förening har röstmajoritet på bolagsstämma i bolaget (IdrottsAB) samt under de
förutsättningar som föreskrivs nedan. Rätt att delta i tävlingsverksamhet får inte upplåtas eller
återföras under pågående tävlingssäsong. Ett IdrottsAB:s firma ska innehålla en fotbollsbeteckning.
Följande villkor ska ingå i upplåtelseavtal mellan förening och IdrottsAB:
1. IdrottsAB ska förbinda sig att följa vid varje tid gällande RF:s stadgar samt FIFA:s, UEFA:s
och Förbundets stadgar och tävlingsregler, vilka regelverk, som det ankommer på IdrottsAB
att fortlöpande hålla sig förvissat om, ska utgöra en integrerad del av upplåtelseavtalet.
IdrottsAB ska vidare förbinda sig att följa andra av angivna organisationer fattade beslut.
2. Spelare i IdrottsAB ska vara medlem i förening som upplåtit den idrottsliga verksamheten till
bolaget.
3. Upplåtande förening ska även fortsättningsvis bedriva sådan idrottslig verksamhet som ligger
till grund för medlemskapet i Förbundet.
4. IdrottsAB får inte vidareupplåta rättigheten att delta i Förbundets tävlingsverksamhet.
5. IdrottsAB:s rätt att delta i Förbundets tävlingsverksamhet ska upphöra att gälla om
upplåtande förenings medlemskap i Förbundet upphör.
6. Rättigheten att delta i Förbundets tävlingsverksamhet ska återgå till föreningen om IdrottsAB
försätts i konkurs eller träder i likvidation.
7. Förbundet ska förbehållas rätten att godkänna det namn under vilket IdrottsAB deltar i
Förbundets tävlingsverksamhet.
8. IdrottsAB ska på begäran av RIN lämna yttranden och upplysningar samt handlingar i
ärenden avseende bolagets deltagande i Förbundets tävlingsverksamhet.
9. Upplåtelseavtal och ändringar i detta ska godkännas av Förbundet för att äga giltighet.
IdrottsAB får inte direkt eller indirekt ägas av någon som har ett avgörande inflytande över även
annat IdrottsAB med rätt att delta på samma nivå i Förbundets seriesystem eller annan av
Förbundet administrerad tävling.
Förbundsstyrelsen godkänner upplåtelse enligt ovan och Licensnämnden ska fortlöpande
kontrollera att upplåtelseavtalet och vad som i övrigt föreskrivs i denna paragraf följs. Vid
avvikelse är förening och IdrottsAB skyldiga att på anmaning av Licensnämnden vidta rättelse
för bestämmelsernas efterlevnad.
Det är inte tillåtet för förening att genom andra överenskommelser, mellan parterna eller i
förhållande till tredje man, avhända sig ett avgörande inflytande över verksamheten i IdrottsAB.
I Förbundets tävlingsregler finns ytterligare föreskrifter för IdrottsAB.
2 KAP FÖRBUNDSMÖTE
22 § Ombud
Förbundsmöte består av ombud för SDF och för de föreningar, som vid tidpunkten för
Förbundsmötet ifrågavarande år tillhör Damallsvenskan, Elitettan, Allsvenskan eller Superettan
av förbundsserierna och vilka senast den 31 mars föregående kalenderår till Förbundet har
erlagt medlemsavgiften för detta kalenderår.

Extra Förbundsmöte består av ombud för SDF och de föreningar som vid tidpunkten för mötet
tillhör Damallsvenskan, Elitettan, Allsvenskan eller Superettan av förbundsserierna.
Ombud för SDF ska vara medlem i förening inom distriktet och ombud för förening ska vara
medlem i denna.
Ombud får inte företräda mer än ett SDF eller en förening och inte heller vara ledamot i
Förbundsstyrelsen.
SDF får företrädas av ett ombud för varje påbörjat tvåtal röster, dock högst sex ombud, och
förening av ett ombud per röst. Ombud ska medföra fullmakt från det SDF eller den förening
som han företräder. I fullmakten ska anges ombudets rätt att utöva organisationens rösträtt.

23 § Beslutsmässighet, yttranderätt, förslagsrätt
Förbundsmöte är beslutsmässigt då absolut majoritet (hälften plus en) av de vederbörligt kallade
ombuden deltar i mötets beslut.
Om beslutsmässighet inte föreligger ska ett andra Förbundsmöte, med samma dagordning,
genomföras ett dygn efter tidpunkten då det första mötet skulle ha fullföljts.
Vid det andra Förbundsmötet gäller inte kraven på beslutsmässighet såvida inte
dagordningen berör ärenden angående ändring av stadgarna, val av förbundsordförande eller
övriga ledamöter i Förbundsstyrelsen, avsättningen av ledamot i förbundsmötesorgan,
uteslutning av medlem ur Förbundet eller Förbundets upplösning.
Yttrande- och förslagsrätt vid Förbundsmöte tillkommer – förutom ombuden –
Förbundsstyrelsens ledamöter och revisorer, ordförande i ständig kommitté eller vid förhinder för
denne annan av kommittén därtill utsedd ledamot vid behandling av ärende, som berör
kommitténs verksamhet, även som motionär i vad avser egen motion.
Yttranderätt tillkommer Förbundets hedersordförande, hedersledamot och generalsekreterare
samt RF:s representant.
24 § Rösträtt
SDF har tre röster per distrikt jämte 100 tilläggsröster proportionellt mot antalet lagförsäkringar
inom distrikten den 30 april föregående kalenderår i förhållande till totala antalet lagförsäkringar
den 30 april föregående kalenderår.
Förening, som sägs i 22 § och som vid tidpunkten för ifrågavarande Förbundsmöte tillhör
Allsvenskan eller Damallsvenskan har två röster samt förening som tillhör Superettan eller
Elitettan av förbundsserierna har en röst.
Det åligger Förbundsstyrelsen att enligt nyss redovisade regler upprätta röstlängder för
Förbundsmötet att gälla tiden den 1 februari–31 januari.
Röstberättigat ombud får inte samtidigt uppträda som ombud genom fullmakt för annan
röstberättigad part.

25 § Tidpunkt för och kallelse till Förbundsmötet
Förbundsmötet äger rum under tiden den 15 mars–15 april på dag och plats som
Förbundsstyrelsen bestämmer.
Kallelse till Förbundsmötet sker senast den 1 februari genom kungörelse på Förbundets
hemsida, i Förbundets officiella kungörelseorgan och genom brev eller e-post till SDF och
röstberättigade föreningar.
Dagordning för Förbundsmötet, verksamhets- och förvaltningsberättelser för det gångna
kalenderåret samt verksamhetsplan och budget för innevarande kalenderår ska av
Förbundsstyrelsen sändas till SDF och röstberättigade föreningar senast tre veckor före mötet.

Samtidigt ska styrelsens förslag och inkomna motioner till Förbundsmötet jämte
Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna utsändas.

26 § Ärenden vid Förbundsmötet
Vid Förbundsmötet ska följande ärenden förekomma:
1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd på grundval av den utav
Förbundsstyrelsen upprättade röstlängden.
2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll jämte erforderligt antal
rösträknare.
5. Behandling av:
a. Representantskapets rapport för sistförflutet år.
b. Disciplinnämndens, Besvärsnämndens, Licensnämndens och
Appellationsnämndens rapporter för sistförflutet år.
c. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för sistförflutet kalenderår, utom såvitt
avser årsredovisning samt verksamhetsplan och budget för innevarande år.
6. Behandling av årsredovisning för sistförflutet år, inklusive koncernredovisning.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fastställande av årsredovisning för sistförflutet år, inklusive disposition av resultat.
9. Fråga om ansvarsfrihet för Förbundsstyrelsen och Representantskapet.
10. Vartannat år val av förbundsordförande, tillika ordförande i Förbundsstyrelsen, för en tid
av två år.
11. Val av tre övriga ledamöter i Förbundsstyrelsen för en tid av två år.
12. Val av två revisorer jämte två revisorssuppleanter för en tid av ett år. Minst en av
revisorerna och dennes suppleant ska vara av Revisorsnämnden auktoriserad eller
godkänd revisor.
13. Fråga om val av ombud jämte suppleanter till Riksidrottsstämman.
14. Vartannat år val av ordförande i Licensnämnden för en tid av två år.
15. Val av tre övriga ledamöter i Licensnämnden för en tid av två år.
16. Vartannat år val av ordförande i Appellationsnämnden för en tid av två år.
17. Val av två övriga ledamöter i Appellationsnämnden för en tid av två år.
18. Vartannat år val av ordförande i Disciplinnämnden för en tid av två år.
19. Val av fyra övriga ledamöter i Disciplinnämnden för en tid av två år.
20. Vartannat år val av ordförande i Besvärsnämnden för en tid av två år.
21. Val av tre övriga ledamöter i Besvärsnämnden för en tid av två år.
22. Val av ordförande och fem övriga ledamöter i Valberedningen.
23. Val av, vartannat år, tre ledamöter och, vartannat år, två ledamöter för en tid av två år i
Valnämnden.
24. Anmälan om de till Representantskapet valda ledamöterna och suppleanterna.
25. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande kalenderår.
26. Fastställande av budget för innevarande kalenderår.
27. Behandling av Förbundsstyrelsens förslag.
28. Behandling av motioner som senast den 1 december inkommit till Förbundsstyrelsen från
SDF eller förening i Allsvenskan, Superettan, division 1, 2 och 3 för herrar eller förening i
Damallsvenskan, Elitettan och division 1 för damer.
29. Fastställande av föreningarnas medlemsavgift till Förbundet.
30. Antagande av officiellt kungörelseorgan.
Annat ärende än ovan sagts får inte avgöras av Förbundsmötet.

27 § Extra Förbundsmöte
Extra Förbundsmöte får utlysas av Förbundsstyrelsen, när den så finner erforderligt. Sådant
möte ska sammankallas, när så begärs av minst 2/3 av Förbundets röstberättigade
organisationer eller av Förbundets revisorer. Mötet får inte hållas på dag när Riksidrottsstämma
pågår.
Kallelse jämte dagordning för extra Förbundsmöte ska senast två veckor före mötet kungöras
på Förbundets hemsida, i Förbundets officiella kungörelseorgan samt utsändas till SDF och
röstberättigade föreningar.
Vid extra Förbundsmöte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

28 § Ikraftträdande av beslut
Beslut fattade av Förbundsmöte gäller från mötets avslutande om inte annat sägs.

3 KAP VALNÄMND OCH VALBEREDNING
29 a § Sammansättning Valnämnd
Valnämnden ska bestå av ordförande och fyra övriga ledamöter. Tre ledamöter ska
representera SDF i varsin landsdel. Föreningarna i Allsvenskan och Superettan respektive
Damallsvenskan och Elitettan representeras med vardera en ledamot. Anmälan om sådana
ledamöter anmäls till Förbundsstyrelsen senast den 1 februari, varvid Förbundsstyrelsen
förelägger Förbundsmötet detta förslag. Valnämnden utser ordförande, som ska representera
SDF, inom sig samt utser sekreterare.
Ledamot i Förbundsstyrelsen eller annat organ där ledamöterna väljs av årsmötet är inte
valbar till ledamot i valnämnden.
Valnämnden sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsmässig när kallelse
har utgått en vecka före sammanträdet till ledamöterna och minst tre av dem är närvarande.
Valnämnden har till uppgift att förelägga Förbundsmötet förslag på ordförande samt fem
övriga ledamöter i Valberedningen. Valnämndens förslag ska före den 1 februari tillställas
Förbundsstyrelsen.
Valnämndens förhandlingar är förtroliga. Beslut ska protokollföras.

29 b § Sammansättning Valberedning
Valberedningen utgörs av ordförande och fem övriga ledamöter.
Tre av de övriga ledamöterna ska representera SDF i varsin landsdel, en ledamot ska
representera föreningarna i Allsvenskan och Superettan samt en ledamot föreningarna i
Damallsvenskan och Elitettan.
Ledamot i Förbundsstyrelsen eller annat organ där ledamöterna väljs av årsmötet är inte
valbar till ledamot i Valberedningen.
Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsmässig när kallelse
har utgått en vecka före sammanträdet till ledamöterna och minst fyra av dem är närvarande.
Valberedningens förhandlingar är förtroliga. Beslut ska protokollföras. Efter Förbundsmötet
överlämnas protokollen till Förbundet.

30 § Åligganden Valberedning
Valberedningen ska senast den 1 november fråga dem vilkas mandattid utgår vid
Förbundsmötets slut, om de vill kandidera för den kommande mandatperioden.
Senast den 1 december ska Valberedningen lämna SDF och röstberättigade föreningar
uppgift på dem som står i tur att avgå och namnen på dem som avböjt återval.
Valberedningen ska besluta om arvode till Förbundsstyrelsens ledamöter.

31 § Förslagsrätt
De röstberättigade organisationerna får före den 15 januari till Valberedningen avge förslag på
personer för valen under punkterna 10–21 i 26 §.
Valberedningen ska senast den 15 februari tillställa de röstberättigade organisationerna sitt
förslag jämte uppgift på samtliga föreslagna personer.

32 § Kandidatnominering
Innan kandidatnominering börjar vid Förbundsmötet ska Valberedningen meddela sitt förslag
beträffande vart och ett av de val som ska förekomma enligt punkterna 10–21 i 26 §.

4 KAP REVISION OCH REVISORERNA
33 § Revision och revisorer
Förbundets förvaltning och räkenskaper revideras av två av Förbundsmötet utsedda revisorer.
En av dessa ska vara av Revisorsnämnden auktoriserad eller godkänd revisor.
Förbundsstyrelsens räkenskaper och övriga handlingar överlämnas till revisorerna senast fyra
veckor före Förbundsmötet. Handlingarna ska efter verkställd revision jämte
revisionsberättelsen vara Förbundsstyrelsen tillhanda senast två veckor före Förbundsmötet.
5 KAP REPRESENTANTSKAPET
34 § Sammansättning, mandattid, röstfördelning
Representantskapet består av en företrädare för varje SDF, åtta företrädare för föreningarna i
Allsvenskan och Superettan, sex företrädare för föreningarna i Damallsvenskan och Elitettan
samt Förbundsstyrelsens ledamöter. Mandattiden sträcker sig från Förbundsmötet till och med
närmast följande ordinarie Förbundsmöte.
Ledamot i Representantskapet har en röst. Hedersordförande och hedersledamot i
Förbundsstyrelsen har dock endast yttranderätt. Berörd kommittéledamot samt
generalsekreteraren har också yttranderätt.

35 § Val av ledamöter m.m.
Ledamöterna i Representantskapet utses på följande sätt:

1.

2.
3.

SDF-möte väljer en ledamot jämte suppleant för ledamoten. Båda ska vara ledamöter i
SDF-styrelsen.
Vid förhinder för ledamoten inträder suppleanten. Är också suppleanten förhindrad, får
SDF-styrelsen utse ersättare.
Föreningarna i Allsvenskan och Superettan väljer vid särskilt möte åtta ledamöter med
lika många suppleanter.
Föreningarna i Damallsvenskan och Elitettan väljer vid särskilt möte sex ledamöter med
lika många suppleanter.

Ledamot i Förbundsstyrelsen är inte valbar som ledamot eller suppleant i Representantskapet
enligt första stycket punkterna 1–3.

36 § Sammanträden
Ordinarie sammanträde med Representantskapet hålls årligen i november eller december.
Extra sammanträde ska hållas om Förbundsstyrelsen finner att det är nödvändigt eller om det,
angående ärende enligt 38 § 1–3, begärs skriftligen av minst 2/3 av antalet ledamöter.
Sammanträde får inte hållas när Förbundsmöte pågår.
Ledamot får senast den 1 september till Förbundsstyrelsen inge skriftligt förslag i ärende, som
anges i 38 § 1 och 2, att föreläggas Representantskapet på sammanträdet i november eller
december. Förslag, som inte har inkommit före nämnda dag, får inte behandlas vid
sammanträdet.

37 § Kallelse, beslutsmässighet m.m.
Kallelse, dagordning och handlingar till sammanträde med Representantskapet utfärdas av
Förbundsstyrelsen senast 30 dagar före sammanträdet, såvida det inte finns särskilda skäl för
kortare tid.
Ledamot som är förhindrad att delta i sammanträde ska snarast underrätta Förbundet härom,
vilket då har att genast kalla ledamotens suppleant eller i förekommande fall ersättaren.
Suppleant deltar i sammanträde endast när den ordinarie ledamoten är förhindrad.
Representantskapet är beslutsmässigt, när minst halva antalet ledamöter efter föreskriven
kallelse är närvarande. Röstning får inte ske genom fullmakt.
Ledamöterna utser ordförande att leda förhandlingarna vid sammanträde.
Vid sammanträde förs protokoll, som ska justeras av ordföranden och två bland ledamöterna
utsedda justeringsmän.

38 § Åligganden
När Förbundsmöte inte är samlat åligger det Representantskapet att
1.

2.
3.
4.

besluta om tävlingsbestämmelserna, de särskilda tävlingsbestämmelserna för föreningar i
Allsvenskan, Superettan och Damallsvenskan, tävlingsbestämmelserna för futsal,
reglementet för elitlicensen och representationsbestämmelserna;
fastställa sammansättningen av förbundsserierna för division 1–3, herrar, samt Elitettan
och division 1, damer;
besluta i ärende som i övrigt hänskjuts till Representantskapet av Förbundsmötet eller
Förbundsstyrelsen; samt
avge rapport till Förbundsmötet över sin verksamhet för tiden från närmast föregående
ordinarie Förbundsmöte; varvid – om inte Representantskapet beslutar annat – det

åligger förbundsordföranden, ordföranden vid Representantskapets sammanträde i
november och generalsekreteraren att utforma rapporten.
38 a § Ikraftträdande av beslut
Beslut fattade av Representantskapet gäller från mötets avslutande om inte annat sägs.

6 KAP FÖRBUNDSSTYRELSEN
39 § Sammansättning
Förbundsstyrelsen är Förbundets högsta beslutande organ när Förbundsmöte inte är samlat
eller Representantskapet sammanträder.
Styrelsen, som har sitt säte i Solna, utgörs av förbundsordförande, tillika styrelsens
ordförande, och sex övriga ledamöter. Av de sex övriga ledamöterna ska tre ledamöter
representera SDF i varsin landsdel, två ledamöter representera föreningarna i Allsvenskan och
Superettan samt en ledamot representera föreningarna i Damallsvenskan och Elitettan.
Styrelsen får inte innehålla två eller flera representanter tillhöriga samma medlemsförening.
Styrelsen har rätt att inom sig utse vice förbundsordförande, tillika vice ordförande i styrelsen,
samt de övriga funktionärer som behövs.

40 § Sammanträden, kallelse, beslutsmässighet
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när styrelsen så har beslutat eller på
begäran av minst fyra ledamöter. Kallelse utsänds minst 14 dagar före sammanträdet.
Styrelsen är beslutför när minst fyra ledamöter är närvarande. För alla styrelsens beslut krävs
att minst fyra ledamöter är ense om beslutet. Vid omröstning ska vid lika röstetal, ordföranden
ha utslagsrätt.
Tävlingskommitténs beslut i tävlingsärenden får överklagas hos Förbundsstyrelsen enligt vad
som framgår av Förbundets tävlingsbestämmelser. För att Förbundsstyrelsen ska ta upp ett
ärende till prövning krävs prövningstillstånd. Frågan om prövningstillstånd avgörs av
Förbundsstyrelsens ordförande eller vice ordförande samt en annan ledamot.
Brådskande ärenden får avgöras genom skriftlig omröstning eller vid sammanträde genom
ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring. Beslut som därvid fattas ska anmälas vid närmast
följande sammanträde.
Styrelsens beslut enligt 15 kap. RF:s stadgar får, inom två veckor från den dag beslutet
meddelats, överklagas hos Riksidrottsnämnden.

41 § Förbundsstyrelsens åligganden
Det åligger Förbundsstyrelsen bl.a. att
1.

2.

tillse att Förbundets verksamhet bedrivs enligt dess stadgar, Förbundsmötets och
Representantskapets beslut samt arbeta för fotbollsidrotternas utveckling och utbredning i
Sverige och företräda dessa idrotter, tillvarata Förbundets intressen och härvid följa
utvecklingen inom fotbollsidrotterna utomlands och delta i det internationella samarbetet, ta
avstånd från rasism och varje annan form av diskriminering samt arbeta för en dopingfri
verksamhet inom Förbundet;
övervaka efterlevnaden av RF:s, FIFA:s, UEFA:s och Förbundets utfärdade stadgar och
regler;

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

samarbeta med myndigheter och organisationer som stöd åt Förbundets verksamhet samt
marknadsföra fotbollsidrotterna hos myndigheter, massmedia och allmänheten;
följa och stödja verksamheten inom distrikten och föreningarna;
avge vederbörliga rapporter och yttranden;
upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser samt arbetsplan och inkomst- och
utgiftsstat ävensom i övrigt utarbeta och bereda förslag, planer m.m. att föreläggas
Förbundsmötet och tillse att av Förbundsmöte fattat beslut verkställs så snart som möjligt;
handha och ansvara för Förbundets medel och material samt vidtaga lämpliga åtgärder för
att stärka Förbundets ekonomi;
besluta om utdelning av Förbundets utmärkelser;
upprätta röstlängd för Förbunds- och SDF-möten;
tillsätta generalsekreterare och utse förbundskaptener för A- och U-landslag;
administrera Förbundets tävlingar enligt gällande tävlingsregler och föreskrifter,
fastställa seriesammansättningen för Allsvenskan, Superettan, Damallsvenskan och
Elitettan;
fastställa föreskrifter gällande ekonomisk ersättning till domare i förbundsserierna och
övriga förbundstävlingar i fotboll, futsal och beach soccer;
när Representantskapet inte är samlat, och enligt gällande tävlingsregler, fastställa
sammansättningen av förbundsserierna för division 1–3, herrar, samt division 1, damer;
ge tillstånd till nationella och internationella tävlingar och matcher;
fastställa avgifter gällande spelar- och lagförsäkringar, spelaravtal, övergångsanmälan och
registrering av förmedlare;
enligt RS utfärdade anvisningar avgöra fråga om anslutning av förening som medlem i
Förbundet och om uteslutning av förening ur Förbundet;
senast den 31 december till RF lämna skriftliga uppgifter på vilka föreningar som under
kalenderåret har erlagt sina medlemsavgifter direkt till Förbundet;
fortlöpande till RF anmäla avförda föreningar;
föra medlemsmatrikel, spelarregister, straffliggare och förteckning över spelare enligt av
FIFA och UEFA utfärdade bestämmelser;
besluta om radio- och TV-sändning av fotboll liksom överföring av ljud och rörliga bilder via
internet eller annat medium liksom textrapportering rörande match eller förberedelser till
match enligt av FIFA och UEFA utfärdade bestämmelser;
efter verkställd revision tillställa vid Förbundsmöte röstberättigad organisation och
ledamöterna av Representantskapet ett exemplar av Förbundsstyrelsens verksamhetsoch förvaltningsberättelse samt revisorernas berättelse;
inför Förbundsmötet tillställa de röstberättigade organisationerna ett exemplar av
Representantskapets rapport;
upprätta förteckning över personer som enligt reglerna i 19 § Förbundets stadgar har fritt
tillträde till tävlingar eller uppvisningar;
bereda de ärenden som ska behandlas av Representantskapet samt snarast möjligt
verkställa dess beslut;
vidta av FIFA eller UEFA beslutade åtgärder med anledning av förseelse begången av
spelare, funktionär eller organisation;
handlägga löpande ärenden i övrigt; samt
föra protokoll och erforderliga böcker.

42 § Kommittéer m.m.
Förbundsstyrelsen får för ett visst ändamål tillsätta, och delegera viss beslutanderätt till,
kommitté eller annat organ. Förbundsstyrelsen utser ordförande och övriga ledamöter i sådant
organ samt fastställer vid behov dess reglemente. Om inte annat föreskrivits är kommitté eller
annat organ beslutsmässigt när minst halva antalet ledamöter deltar. Vid lika röstetal har

ordföranden utslagsröst. Överklagande av kommittés eller annat sådant organs beslut ska,
såvida inte annat angetts, komma in till Förbundsstyrelsen inom två veckor från dagen för
organets beslut.
Förbundets kommittéer är:
Anläggningskommittén
Distrikts- och föreningskommittén
Domarkommittén
Futsal- och beach soccerkommittén
Medicinska kommittén
Tävlingskommittén
Förbundsstyrelsen har rätt att tillsätta ytterligare kommittéer.
Förbundsstyrelsen får delegera sin beslutanderätt till enskild styrelseledamot eller till
generalsekreteraren genom särskilt beslut eller arbetsinstruktion.

7 KAP SPECIALDISTRIKTSFÖRBUNDEN (SDF)
43 § Distriktsorganisationerna och SDF:s sammansättning
Inom varje distrikt ska det finnas ett SDF som är organ för Förbundets regionala verksamhet.
SDF omfattar de föreningar som är medlemmar i Förbundet och som har sin hemvist inom
distriktets geografiska område.

44 § SDF:s namn, geografiska område och landsdelstillhörighet
SDF bör i fråga om administration omfatta samma geografiska område som motsvarande DF.
Beslut om annan regional indelning så att SDF omfattar fler än ett DF-distrikt eller ett eller
flera län ska anmälas till RF. Distriktsgränser som avviker från det sagda ska efter beslut
hänskjutas till RS för slutligt avgörande.
Innan beslut tas om SDF:s namn ska RF höras. Härvid bör beaktas att SDF inom olika
idrotter men med samma geografiska gränser erhåller likartad benämning.
SDF delas in i tre landsdelar: Norrland, Svealand och Götaland. Norrland består av
Gestriklands, Hälsinglands, Jämtland-Härjedalens, Medelpads, Norrbottens, Västerbottens och
Ångermanlands Fotbollförbund. Svealand består av Dalarnas, Gotlands, Stockholms,
Södermanlands, Upplands, Värmlands, Västmanlands och Örebro Läns Fotbollförbund.
Götaland består av Blekinge, Bohusläns, Dalslands, Göteborgs, Hallands, Skånes, Smålands,
Västergötlands och Östergötlands Fotbollförbund.

45 § SDF:s ändamål
SDF, som är självständiga ideella föreningar, ska enligt dessa stadgar och SDF:s stadgar verka
i enlighet med Förbundets ändamål enligt 1 §.

46 § SDF:s stadgar
SDF:s stadgar ska väsentligen följa de av Förbundet fastslagna och av RS godkända
normalstadgarna för SDF vilka utgör bilaga till Förbundets stadgar.

Förbundet ska godkänna de av SDF-mötet antagna stadgarna, med rätt för Förbundet att
påtala ändringar av stadgarna om de strider mot normalstadgarna eller på annat sätt anses vara
olämpliga.
47 § SDF-Representantskap
SDF har rätt att inrätta Representantskap i enlighet med normalstadgarna för SDF.

48 § Revisorer och revision
Förutom de av SDF-mötet valda revisorerna ska SDF-styrelsens verksamhet, förvaltning och
räkenskaper granskas av en av DF-mötet vald revisor.
Omfattar SDF flera DF ska det DF där SDF har sin hemort utse revisor.
8 KAP ÖVRIGA BESLUTANDE ORGAN, M.M.
49 § Skiljenämnden
Talan i tvist där 52 § inte är tillämplig och där parterna direkt eller indirekt är medlemmar i FIFA,
UEFA, Förbundet, SDF eller förening inom nämnda organisationer, får inte väckas vid allmän
domstol utan ska avgöras av Förbundets skiljenämnd. Förbundsstyrelsen fastställer reglemente
rörande skiljenämnden.
Förening och enskild medlem har genom sitt medlemskap förbundit sig att inte väcka talan vid
allmän domstol i frågor som rör tillämpningen av stadgarna eller Förbundets tävlingsregler.
50 § Licensnämnden
Licensnämnden utgörs av ordförande och sex övriga ledamöter, ska som första instans
handlägga och besluta i ärenden enligt dels Förbundets reglemente för elitlicensen, dels
UEFA:s klubblicens. Nämnden ska därutöver handlägga ärenden om IdrottsAB enligt 21 § samt
ärenden om misstänkta ekonomiska oegentligheter inom fotbollens idrottsliga verksamhet och i
förekommande fall göra anmälan till vederbörande disciplinorgan.
Nämnden utser vice ordförande inom sig.
Av nämndens ledamöter, som alla ska vara insatta i verksamheten inom elitfotbollen, ska två
ha ekonomisk och två juridisk sakkunskap. Ordföranden ska ha föreningserfarenhet och besitta
ekonomisk sakkunskap. Förbundsstyrelsen fastställer reglemente rörande licensnämnden.
Part som är missnöjd med Licensnämndens beslut beträffande Förbundets elitlicens eller
UEFA:s klubblicens får, inom två veckor från dagen för Licensnämndens beslut, påkalla
prövning hos Appellationsnämnden.

51 § Appellationsnämnden
Appellationsnämnden utgörs av sju ledamöter, tillika skiljemän. Ordförande och fyra övriga
ledamöter väljs av Förbundsmöte. En av de fyra övriga ledamöterna ska av nämnden utses till
vice ordförande. I varje enskilt ärende utser parterna därutöver var sin ledamot.
De av årsmötet valda ledamöterna ska vara insatta i verksamheten inom elitfotbollen.
Därutöver ska ordföranden besitta juridisk och övriga ledamöter juridisk och/eller ekonomisk
sakkunskap. Förbundsstyrelsen fastställer reglemente rörande Appellationsnämnden.

52 § Arbitration Tribunal
Talan i tvist angående FIFA:s eller UEFA:s stadgar och övriga bestämmelser liksom av FIFA
eller UEFA fattade beslut får inte väckas vid allmän domstol utan ska hänskjutas till avgörande
av vederbörande organ inom FIFA respektive UEFA eller, i förekommande fall, Court of
Arbitration for Sport (CAS) i Lausanne; allt i enlighet med vid varje tid gällande bestämmelser i
FIFA:s och UEFA:s stadgar.

53 § Disciplinnämnden
Disciplinnämnden utgörs av ordförande och åtta övriga ledamöter, utövar prövningsrätt i dels
bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar, Idrottens reglemente om otillåten vadhållning
samt manipulation av idrottslig verksamhet och Förbundets reglemente för förmedlare; dels
tävlingsbestraffningar enligt Förbundets och SDF:s tävlingsbestämmelser och övriga
tävlingsregler; dels ärenden om att förbjuda person tillträde till matcharena. Detta innebär att
nämnden är första instans
- i bestraffningsärende avseende förseelse i anslutning till Allsvenskan – division 3 herrar,
samt Damallsvenskan – division 1 damer, annan av Förbundet administrerad tävling
(undantaget U19 division 1 och U17 division 1) liksom internationell tävling eller kurser
och läger utomlands,
- i ärende om tävlingsbestraffning, enligt Förbundets vid varje tid gällande tävlingsregler,
hänförligt till förbundsserie och annan av Förbundet administrerad tävling (undantaget
U19 division 1 och U17 division 1),
- i bestraffningsärende enligt Idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt
manipulation av idrottslig verksamhet,
- i bestraffningsärende enligt Förbundets reglemente för förmedlare, samt
- i ärende där Förbundet som första instans ska pröva om en person ska förbjudas tillträde
till matcharena.
Disciplinnämnden är vidare överklagningsorgan beträffande bestraffningsärenden enligt
14 kap. RF:s stadgar och tävlingsbestraffningar som avgjorts av SDF.
För att Disciplinnämnden ska pröva SDF:s beslut om tillrättavisning, böter eller avstängning
högst en månad alternativt fyra tävlingstillfällen samt tävlingsbestraffningar krävs prövningstillstånd. Prövningstillstånd får meddelas endast om det är av vikt för rättstillämpningen att
ärendet prövas av Disciplinnämnden, eller om det finns synnerliga skäl för en sådan prövning,
såsom att det förekommit grovt formfel vid handläggningen av ärendet eller om rättstillämpning
som legat till grund för beslutet uppenbart strider mot RF:s stadgar eller förevarande stadgar
eller de principer på vilka dessa stadgar bygger eller att beslutet fattats i strid med eller utan
stöd i gällande regler och bestämmelser. När prövningstillstånd inte meddelas ska SDF:s beslut
stå fast. En upplysning om detta ska tas in i Disciplinnämndens beslut.
Minst fyra av Disciplinnämndens ledamöter ska delta när beslut fattas. Beslut om avvisning
av ärende, avstängning under utredning och prövningstillstånd får dock fattas av ordförande
eller vice ordförande samt en annan ledamot. Beslut om avskrivning av ärende får fattas av
ordförande eller vice ordförande ensam. Vid omröstning i bestraffningsärende enligt 14 kap.
RF:s stadgar gäller vad som anges i 15 § i nämnda kap. Vid omröstning i ärende om
tävlingsbestraffning ska vid lika röstetal ordföranden ha utslagsröst.
Fråga om inhibition avgörs av ordförande eller vice ordförande samt en annan ledamot.
Nämnden utser vice ordförande inom sig.
Disciplinnämndens beslut får, inom två veckor från den dag Disciplinnämndens beslut
meddelats, överklagas hos Riksidrottsnämnden (bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s
stadgar, Idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation av idrottslig

verksamhet och SvFF:s Reglemente för förmedlare) respektive Besvärsnämnden
(tävlingsbestraffningar).
I bestraffningsärende enligt 14 kap. RF:s stadgar får avstängning begränsas till att avse viss
fotbollsidrott. Förening får åläggas böter om högst 500.000 kr och enskild person om högst
50.000 kr.
Disciplinnämnden har rätt att delegera beslutanderätten i vissa av nämnden fastställda
ärenden om tävlingsbestraffningar. Beslut fattat enligt delegation får överklagas hos
Disciplinnämnden inom två veckor från den dag beslutet meddelats.

54 § Besvärsnämnden
Besvärsnämnden utgörs av ordförande och sex övriga ledamöter, ska som överklagningsorgan
handlägga och besluta i ärenden om tävlingsbestraffningar, och ärenden om att förbjuda person
tillträde till matcharena, som avgjorts av Disciplinnämnden.
Nämnden utser vice ordförande inom sig.
Minst fyra av Besvärsnämndens ledamöter ska delta när beslut fattas. Beslut om avvisning av
ärende och prövningstillstånd får dock fattas av ordförande eller vice ordförande samt en annan
ledamot. Beslut om avskrivning av ärende får fattas av ordförande eller vice ordförande ensam.
Vid omröstning ska, vid lika röstetal, ordföranden ha utslagsröst.
För att Besvärsnämnden ska ta upp ett ärende till prövning krävs prövningstillstånd.
Prövningstillstånd får meddelas endast om det är av vikt för den framtida regeltillämpningen att
ärendet prövas, eller om det finns synnerliga skäl för en sådan prövning, såsom att det
förekommit grovt formfel vid handläggningen av ärendet eller att beslutet fattats i strid med eller
utan stöd i gällande regler och bestämmelser. När prövningstillstånd inte meddelas ska det
överklagade beslutet stå fast. En upplysning om detta ska tas in i Besvärsnämndens beslut.
Fråga om inhibition avgörs av ordförande eller vice ordförande samt en annan ledamot.
Besvärsnämndens beslut får, inom två veckor från dagen för Besvärsnämndens beslut,
överklagas hos Riksidrottsnämnden. För att Riksidrottsnämnden ska ta upp ett ärende till
prövning krävs prövningstillstånd enligt 15 kap. 2 § RF:s stadgar.

55 § Bevisbörda
Anmälande part har bevisbördan i såväl bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar som
ärenden om tävlingsbestraffningar. I ärende om tävlingsbestraffning, som anhängiggjorts av ett
disciplinorgan på eget initiativ, åligger det disciplinorganet att iaktta bevisbördan. I ärende om
förenings ansvar för ordning vid match finns dock särskilda regler i Förbundets tävlingsregler.
För ett fällande avgörande i ett bestraffningsärende enligt 14 kap. RF:s stadgar eller
Förbundets reglemente för förmedlare krävs att det är ställt utom rimligt tvivel att en förseelse
begåtts.
För ett fällande avgörande i ett ärende om tävlingsbestraffning är beviskravet högre än en
sannolikhetsbedömning att en förseelse begåtts men lägre än ställt utom rimligt tvivel.

