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En grundpelare i svensk fotboll
idag och i framtiden

NATIONALSPORTEN

En tidning om
dig–oss–vi
och vår älskade fotboll
F

otbollen berör väldigt många människor världen över. I Sverige brukar vi säga att omkring
en miljon är engagerade på något sätt – som spelare, ledare, tränare, domare, funktionär,
supporter, mamma-pappa-syskon. Det ska vi vara stolta över!
Mot slutet av 2010 fick vi också två bevis för att fotbollen är den populäraste sporten.
I en undersökning av Sifo framkom att herrlandslaget är det populäraste landslaget, Erik
Hamrén populäraste förbundskaptenen och Zlatan Ibrahimovic den populäraste idrottsmannen i Sverige.
I vår egen undersökning, gjord av Sponsor Insight, stärker fotbollen sitt grepp om intresset
i Sverige, landslaget likaså, medan Allsvenskan tappat något i intresse.
2011 är det rekordmånga människor som har sin inkomst genom fotbollen, ja sin försörjning. Det är därför viktigare än någonsin att vi gemensamt skyddar de fina värden som fotbollen står för.
Dagens aktiva har inte samma bakgrund i den ideella idrotten som byggdes upp i folkhemmet Sverige en gång i tiden av våra föräldrar. Idag ser man kanske andra värden än vad vi lite
äldre gjorde tidigare. Det är i grunden bra, allt ska utvecklas och var sak har sin tid.
Fotbollen anses ibland vara konservativ. Det är riktigt i några grundläggande avseenden:
det får enligt FIFA:s stadgar endast finns ett förbund i varje nation, seriespelet ska vara öppet
för alla, reglerna bestämmer vi över själva för att nämna några detaljer.
Den här tidningen har vi tagit fram för att ni aktiva i våra cirka
3.400 föreningar ska kunna använda som diskussionsunderlag
vid tillfälle: på ett styrelsemöte, eller vid ett ledarmöte, eller varför inte presentera för era spelare och ledare vid årsmötet.
Fotbollen bygger verksamheten på Enighet, vi ska se framtiden an med tillförsikt och vi gör det tillsammans för svensk
fotbolls bästa.

Lars-Åke Lagrell, ordförande
i Svenska Fotbollförbundet

Den svenska modellen
FIFA OCH UEFA

RF

Svensk fotboll har varit med att bilda båda
förbunden. FIFA är övergripande organ för
den globala fotbollen och UEFA för Europafotbollen. Grundprincip: SvFF svarar för att
svensk fotboll följer de bådas direktiv.

SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET

Bildades 1904. Medlemsföreningarna i SvFF
äger och ansvarar för seriefotbollen ned till
div. 3, därunder är det de olika distriktsförbundens ansvar. SvFF ansvarar för att FIFA:s
och UEFA:s regler följs inom Sverige.

REPRESENTANTSKAPSMÖTE

Hålls i november/december varje år och då
fattas beslut angående förslag till ändringar
i Tävlingsbestämmelserna. 45 valda representanter är röstberättigade: 24 för distrikten, åtta för herreliten, sex för dameliten
och sju för Förbundsstyrelsen. Motioner om
regeländringar ska vara Förbundsstyrelsen
tillhanda senast 31 augusti.

Den svenska idrotten samordnas genom
Riksidrottsförbundet som består av 70
specialidrottsförbund, varav fotbollen
är ett. Specialidrottsförbunden har sina
egna stadgar, men måste vara medlemmar i RF för att få verka inom svensk
idrott och bl.a. få Lokalt aktivitetsstöd
och tillgång till RF:s olika kompetenser.

FÖRBUNDSMÖTE

Hålls i slutet av mars då ordförande väljs
för en period av ett år. Övriga ledamöter
i SvFF:s styrelse, tre representanter för
distrikten, tre för elitfotbollen (två för
herr- och en för dameliten), har olika
mandatperioder. Generalsekreteraren är
adjungerad. Förbundsmötet väljer också
ledamöter till förbundets olika nämnder.

ORDFÖRANDEKONFERENS

Utöver beslutande forum som Representantskap och Förbundsmöte finns många andra
fora där fotbollens viktiga frågor behandlas,
bl.a. Ordförandekonferensen som oftast hålls
varje sommar för Förbundsstyrelse, Distriktens ordförande, intresseorgansationerna samt
inbjudna gäster.

24 DISTRIKTSFÖRBUND

Specialdistriktsförbundens(SDF) uppgift är
att administrera och utveckla fotbollen inom
Distriktet så att alla våra medlemsföreningar
ges en likvärdig service oavsett geografisk
hemvist. Varje år bjuds representanter från distrikten in till centrala konferenser vars syfte
är att utveckla fotbollen samt vara vägledande
inför viktiga beslut. Exempel på det är den årliga Ordförandekonferensen och Chefsforum.

Gemensamma grundpelare
De bärande principerna för Svenska Fotbollförbundet och dess 24 distriktsförbund
är (bland annat):
•

Ett sammanhållet seriesystem baserat på sportslig grund

•

Medlemsföreningar accepterar förbundets stadgar

•

Alla föreningar skall behandlas lika

•

Förbundsmöten och Representantskapsmöten är kontrollstationer

• Varje organisationsled tar sina kostnader och behåller sina intäkter
•

Regelefterlevnad skall alltid, på alla nivåer, vara ett prioriterat område

INTRESSEORGANISATIONER

Föreningarnas sportsliga framgångar medför att man kan tillhöra en intresseorganisation. Svensk Elitfotboll (SEF)=16 allsvenska lag samt 16 lag i Superettan. Svensk Elitfotboll Ettan
(SEFE)= Div. 1 södra och norra. Elitföreningen Damfotboll
(EFD) har tolv allsvenskas damlag samt Söder- respektive
Norrettan som medlemmar. Organisationernas uppgift är att
tillvarata elitlagens viktigaste frågor i rörelsen.

VÅRA MEDLEMSFÖRENINGAR

SvFF:s ca 3.400 medlemsföreningar har sina egna stadgar, väljer sina egna
styrelser, ansvarar för sin egen verksamhet fullt ut – och följer fotbollens
gemensamt satta regler. Alla föreningar bär sina egna kostnader och intäkter. Alla föreningar har lika värde – och kan göra sin röst hörd i alla sammanhang, t.ex. via sitt distrikt eller på annat sätt inom rörelsen.

Innebörden av vårt
medlemskap i RF,
UEFA och FIFA
SvFF är anslutet till Sveriges Riksidrottsförbund (RF)
samt till det internationella fotbollförbundet (FIFA)
och det europeiska fotbollförbundet (UEFA). Våra olika
organ samt förtroendevalda, ledare och funktionärer,
är skyldiga att i tillämpliga delar följa dessa organisationers stadgar samt övriga bestämmelser och fattade
beslut. Inklusive FIFA:s etiska kod, som också anses
utgöra en integrerad del av Svenska Fotbollförbundets
stadgar – vårt gemensamma ramverk.
• FIFA är den internationella fotbollens styrande organ.
FIFA har idag 208 medlemmar världen över och Svenska
Fotbollförbundet är en av dem.
FIFA:s regelverk styr nationsförbundens åtaganden. I
FIFA:s stadgar återges detaljerat vilka rättigheter och
skyldigheter medlemmarna har. Bland skyldigheterna
kan nämnas att ett medlemsförbund ”till fullo måste
rätta sig efter FIFA:s stadgar, reglementen, direktiv och
beslut av olika FIFA-organ” och dessutom ”garantera att
de egna medlemmarna rättar sig efter FIFA:s stadgar,
reglementen, direktiv och beslut av olika FIFA-organ”.
• UEFA, den europeiska fotbollens högsta organ, är en
världsdelssammanslutning tillhörande FIFA. Medlemskapet i FIFA innebär således att Svenska Fotbollförbundet
också är anslutet till UEFA med i princip samma skyldigheter som i FIFA. Därutöver reglerar UEFA förutsättningarna för deltagande i sina tävlingar. Detta sker genom
”UEFA club licensing system” och berättigar UEFA att inte
tillåta, eller till och med utesluta, klubbar från deltagande i tävlingarna om de inte uppfyller kraven i licenssystemet.
Svenska Fotbollförbundet är anslutit till UEFA-licensieringen och har att övervaka och utvärdera om de svenska
föreningarna följer kriterierna och om de utifrån detta
kan beviljas licens för UEFA-spel.

Vi bestämmer själva över regeleverket
Fotbollen råder själva över vilka bestämmelser vi skall ha. Krav på förändringar framförs sällan
innan något händer. Men när något inträffar tar ofta det känslomässiga engagemanget för den
egna saken överhanden och då accepteras inte de bestämmelser som man själv varit med och
fattat beslut om.
Alla inom fotbollen måste naturligtvis respektera konsekvenserna av de bestämmelser som finns,
och kommunicera dessa till supportrar, samarbetspartners och media. Vi är i denna del som samhället i övrigt, det vill säga har att följa de demokratiska spelregler vi själva beslutat om.
Att verka för förändringar står givetvis fritt för var och en att göra, med respekt för demokratins
spelregler. Ordningen för att föreslå förändringar är mycket tydlig i såväl våra stadgar som tävlingsbestämmelser.
Innehållet i SvFF:s reglementen och övriga Tävlingsbestämmelser beslutas i beslutsorgan där representanter för samtliga medlemmar medverkar. Som MEDLEMSFÖRENING påverkar man exem-

pelvis vid DISTRIKTSFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE hur föreningarna inom distriktet skall representeras
vid SVFF:s ÅRSMÖTE.
Vid distriktsförbundets årsmöte väljs också distriktets ledamot i SVFF:s REPRESENTANTSKAP, det
vill säga det beslutsorgan som behandlar tävlingsfrågorna i svensk fotboll. Genom sin rösträtt är
således föreningarna med och väljer representant som kan påverka utformningen av tävlingsbestämmelser och övriga tävlingsfrågor.
Som grund för vår verksamhet innebär medlemskapet i FIFA att vi måste acceptera de internationella regler och bestämmelser som FIFA antagit för att kunna delta i den internationella fotbollen.
Genom att framföra sina åsikter bidrar man till en utveckling för fotbollens bästa.
Genom att inte framföra sina åsikter i de forum som finns, accepterar man de rådande principerna, oavsett vilken syn man har i olika fotbollsfrågor.

Olika delar tar sitt ansvar
De olika organisationerna ska ta ansvar för de egna frågorna och de egna uppgifterna. Det är också viktigt att externt
klargöra vem inom rörelsen som har vilket ansvar inom
ramen för helheten svensk fotboll och dess bästa. Alla bör
vara medvetna om att man alltid representerar idrotten fotboll, även om man i en enskild fråga kanske företräder en
förening eller en del av fotbollsrörelsen i övrigt.
Diskussioner som förs och förekommer i media, kanske
främst rörande elitfotbollen, har många gånger blivit missvisande. Det sätts ofta likhetstecken mellan svensk fotboll
generellt och Svenska Fotbollförbundet. Alldeles oavsett
vem som bär det yttersta ansvaret för en aktuell fråga. Hela
fotbollen skadas om vi inte ser till fotbollens bästa.
Bland SvFF:s medlemsföreningar är ett antal också med i en
INTRESSEORGANISATION. Men det är skillnad på intressegemenskapen i en medlemsorganisation och sammanslutning
i en tillfällig tillhörig organisation (exempelvis efter vilken
division man för tillfället spelar i).
Föreningarna i MEDLEMSORGANISATIONEN SvFF har mycket
gemensamt. SvFF ansvarar för medlemsorganisationens
verksamhet utifrån de beslut som föreningarna fattar, och
kan inte gynna enskilda medlemmar.
Däremot varken bildar SvFF eller styr över intresseorganisationer. SvFF:s stadgar och bestämmelser är inte heller något som
kan lämnas över till intresseorganisationer att ansvara för.
I en intresseorganisation är det ett särintresse som styr och som
förenar alla, i grunden ytterst på fotbollsplanen konkurrerande
föreningsmedlemmar. Den organisationen tar beslut som gynnar dess enskilda medlemmar utan omedelbar eller nödvändig
hänsyn, exempelvis till övriga föreningsmedlemmar inom fotbollsfamiljen.

Vem ansvarar för vad?
En demokratisk fotbollsrörelse kräver att alla tar sina egna
uppgifter och ansvarsområden till fullo, inte minst när det
gäller uttalanden till tredje part.
Några exempel:
• SvFF skall enligt FIFA:s stadgar ansvara för det nationella tävlingssystemet. Tävlingarna sorterar därmed under SvFF:s paraply.
• SvFF:s ansvar när det gäller Allsvenskan innebär huvudsakligen att sätta samman deltagande klubbar i respektive serie, göra
årsplanering och fastställa spelprogrammet. Samt att tillsätta
domare, delegater och via sina beslutsorgan följa upp att tävlingsbestämmelserna efterlevs.
• Föreningarna som spelar i respektive serie, som exempelvis
Allsvenskan, ansvarar var och en för sina egna arrangemang
och därmed publikrekrytering och utveckling. Detta innefattar
marknadsföring av evenemangen likaväl som kundservice på
arenorna och en modern hantering av biljettförsäljningen. Föreningarna tar själva alla intäkter som evenemangen genererar och
har också ett eget ansvar för att göra investeringar som ökar de
framtida intäktsmöjligheterna. SvFF erbjuder föreningarna hjälp
i de stycken det anses att SvFF kan och bör tillstå något till medlemmarna.
• SvFF ansvarar för landslagsverksamheten på samma sätt som
föreningarna ansvarar för sin egen klubbverksamhet. Det gäller
arrangemang, administration, sportslig utveckling, utbildning
med mera.
Fotbollens arbetssätt kräver att alla tar ett eget ansvar att driva
de frågor man själv äger (exempel arenastandard, publikutveckling och säkerhetsarrangemang).

VEM BÖR SÄGA VAD?
Media, och framförallt tv, har en stor del i fotbollens framgångar de senaste 15-20 åren, vilket vi ska vara tacksamma för.
Mediaområdet har förändrats radikalt över tid: allt fler tv-radiokanaler, fler tidningar, fler webbredaktioner och fler frilansare
som ska fylla tablåer, sändningar och sidor i nät och papper.
Fotbollen är attraktiv som produkt eftersom vi spelar året runt
(inräknat internationella matcher med svenskt intresse) och
drar mycket åskådare och därmed tittare.
Det kräver en medvetenhet om vem som bör/ska uttala sig i
vilka frågor – eller om fotbollen ska uttala sig över huvud taget. Som princip ska gälla att alla uttalanden görs i och för fotbollens bästa.

Frågor & svar
Vad gör förbundet mot för tidig toppning
i lagen? Kan ledare bestraffas som gör det?
Nej inte i våra Tävlingbestämmelser. Det är upp till
varje förening att agera mot avvikelser kring lagen.
SvFF och Distrikten kan stötta med material, rådgivning och via våra utbildningar göra rekommendationer.
Finns det regler som kan förhindra negativt föräl
drabeteende i samband med träning och matcher?
Våra tävlingsbestämmelser (TB) har inget som relaterar till föräldrabeteende, och därmed kan vi inte
använda oss av TB i denna fråga. SvFF och Distrikten
kan stötta våra föreningar och utbildare med material i bok- och filmform där denna fråga tas upp och
förslag ges. Däremot är det även här föreningens
principer som ska råda, och klarar inte föreningen
det så bör man ta upp frågan med exempelvis Distriktsförbundet eller SISU som kanske kan ordna en
utbildning i ämnet.
Utbildningspengarna är bra, men kan slå fel då
spelare vill återgå till tidigare klubb under tonåren
– vad gör förbundet åt det?
SvFF rekommenderar registrering av spelare redan
vid 12-årsåldern (licens krävs vid 15) för att säkerställa att rätt förening får utbildningspengen. Det är
viktigt att föreningen har koll på sina spelare. Denna
fråga kommer att diskuteras flitigt framöver.
Får vi ha mixade lag, tjejer-killar?
I ungdomsfotbollen kan föreningarna avgöra detta
själva. Ex.vis kan det vara ett sätt att behålla ett
lag på en mindre ort. Men i kap 1 §2 av Representationsbestämmelserna står det ”Kvinnor får delta
i herrlag. Män får inte delta i damlag”. Den fysiska
skillnaden kan innebära att kvinnliga spelare annars får stå åt sidan, hindras i utveckling, om rent
mixade lag i seniorfotbollen tillåts. Fotbollens uppgift är att alla ska kunna spela.
Finns det någon speciell ålder för att börja
tränarutbildningen?
Nej, men vi rekommenderar start på ”Avspark” tidigast vid 15-års ålder.

Måste man ha ett lag för att börja tränarutbildningen?
Nej.
Vart vänder jag mig om jag vill utbilda mig
till tränare?
Du tar kontakt med det distrikt du bor i eller närliggande. Distrikten ansvarar för all tränarutbildning
t.o.m. Bas-Diplom. Fr.o.m. Avancerad nivå så är det
SvFF som är arrangör, men du söker Avancerad nivå
via ditt distrikt.(Idag finns även tränarutbildningen
på universitet eller högskolor i Göteborg, Halmstad
och Stockholm.)
Måste man ha tränarutbildning för att träna
ett lag?
Idag finns endast krav i Allsvenskan för herrar. Där
krävs den högsta tränarutbildningen – PRO-level.
Superettan inför samma krav fr.o.m. 2014. Damallsvenskan inför 2012 Avancerad nivå. Samtliga krav
gäller för huvudtränare.
Vad gäller för mig som är utbildad i gamla
tränarutbildningen?
Se övergångsregler på SvFFs hemsida http://svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_46405/ImageVaultHandler.aspx
Hur får vi kvinnliga tränare/ledare till föreningen?
Föreningarna bör ta ett ansvar för att uppmuntra
aktiva spelare att utbilda sig i någon form, t.ex. tränarutbildning, fysiologi, mv-träning, föreningskunskap etc, för att efter sin aktiva karriär fortsätta att
vara verksam i föreningen. Starta egna nätverk kan
också vara ett tips.
Vad krävs för att vara landslagsspelare?
SvFF har en spelarutbildningsplan från 15-årslandslagen till A-landslagen. Den beskriver på vilken nivå
man bör befinna sig i respektive åldersgrupp.
Öronmärker SvFF pengar för vissa ändamål?
Nej. SvFF:s intäkter går in i samma kassa, där hämtas sedan resurser för våra olika projekt. SvFF har
en nollbudget. Om det blir ett överskott (vilket det
varit på 2000-talet) lämnas detta till Förbundsmötet, som beslutar om hur överskott disponeras efter
förslag från Förbundsstyrelsen, som i sin tur förankrat beslutet i den ekonomiska samrådsgruppen, en
grupp sammansatt av representanter för SEF, EFD

och distrikten. De senaste åren har bl.a. VM- och EMöverskott finansierat ett elitprojekt för utveckling av
vår elitfotboll.
Varför kan inte ett enskilt bolag äga och driva
Allsvenskan i fotboll?
En förening kan upplåta sin rätt att delta i SvFF:s
verksamhet till ett IdrottsAB enligt de bestämmelser
som bestäms av RF.
Var går gränsen mellan fotbollens och samhällets
ansvar vid ”högriskmatcher”?
Inne på arenan= arrangörens ansvar. Utanför arenan: samhällets ansvar. Fotbollen som sport drabbas mer än samhället vid ordningsstörningar. Problemet är stort när det händer, men sett till att drygt
två miljoner besöker våra elitmatcher så är det till
antalet tillfällen begränsat. Felaktiga supportrar är
en svår fråga och berör familjer, skola, samhälle och
fotbollen och är så komplext att fotbollen inte själva
kan lösa frågorna.
Ska ”farmarklubbar” få spela i samma seriesystem
som moderföreningen?
En fråga för Representantskapet, som fram till nu
svarat ja på frågan med vissa (TB) begräsningar.
Elitföreningar vill ha det så – det ger spelare utanför
förstalaget bra matchning. Föreningar i lägre divisioner anser att detta bromsar andra klubbars möjlighet att avancera i systemet.
Varför spelar inte Sverige höst-vår som Europa i
övrigt?
Perioden november-mars är en besvärlig tid att
spela fotboll utomhus i Sverige. Försöket 2010
att starta Allsvenskan redan i mitten av mars
gav ingen mersmak. Vår raka seriepyramid
gör också att en ändring av Allsvenskan till
höst/vår rimligen måste slå igenom på alla
lägre serier (i hela det avlånga landet) för
att upp- och nedflyttning ska kunna ske på
ett vettigt sätt.
Argumenten för att spela som ”resten av
Europa” är bland annat att de avgörande
matcherna ska spelas på fina planer i publikdragande väder, att lagen som ska kvala till
Europa-cuperna inte ska behöva ”stå på vänt” i
9 månader, och att våra transferfönster hamnar i
linje med de stora ligornas. Argumenten mot höst/
vår är främst att sommaren (när planer och väder är

som bäst) bör utnyttjas så mycket som möjligt, att
avbrottet i säsongen under vintern blir för långt, och
att det blir svårt att hålla ihop serierna från Norrbotten ner till Skåne. Förutom Sverige spelar bland andra även Finland, Norge, Island och Irland säsongen
under vår-höst. Hur det blir i fortsättningen är – givetvis – upp till landets alla föreningar och distriktsförbund.
Hur bestäms i vilken kanal en landskamp
tv-sänds?
En landskamp (vänskapsmatch eller kval) ägs av
hemmalaget. Slutspelen och matcherna där ägs av
arrangören (UEFA eller FIFA). Ägaren säljer tv-rättigheterna till olika bolag, i de allra flesta fall via en
mäklare eller mellanhand.
SvFF har enligt avtal för 2011-2014 sålt sina tv-rättigheter till bolaget Kentaro, som i sin tur sålt dom
vidare till TV4-gruppen. Ett uttalat mål med det nya
avtalet är att så många av våra hemmalandskamper som möjligt ska visas i en kanal som så många
svenskar som möjligt kan se. På bortaplan har SvFF
inga som helst möjligheter att påverka vilken kanal
matchen sänds i. Hemmalaget (eller den mäklare
som köpt rättigheterna av dom) äger matchen och
säljer den till högstbjudande, och den som betalar
bäst får sända.

Frågor & svar
Om jag har ett förslag till regeländring, hur går jag
till väga?
Börja där du står! Diskutera i din förening, och gå vidare till distriktsförbund och tävlingskommitté. Förankra ditt förslag, och se till att det tas vidare i
den demokratiska beslutsprocessen. Seriesystemet och tävlingsbestämmelserna tas det beslut om varje år
på SvFF:s Representantskapsmöte, där ditt distriktsförbund medverkar. Sveriges
medlemskap i FIFA sätter
dock en gräns vid själva
regelboken – så länge vi
vill vara med i den internationella fotbollen så
måste vi följa de internationella spelreglerna för
fotboll.
Varför samarbetar inte
svensk fotboll med utländska spelbolag utan
bara med Svenska Spel?
Sverige har ett spelmonopol,
och att göra reklam eller annars
främja ett utländskt spelbolag är ett
brott mot lotterilagen. Svenska Spel har
i många år varit fotbollens största och viktigaste
samarbetspartner, och det är ett partnerskap vi är
stolta över. Svenska Spel tar ett ansvar för fotbollen och svensk idrott på alla nivåer, och bedriver sin
verksamhet med socialt ansvar enligt de lagar och
direktiv som Riksdagen ger.
Så länge dessa förhållanden inte ändras kan svensk
fotboll inte samarbeta med utländska spelbolag
(som har som enda mål att leverera vinst till sina
ägare).

Vad är Disciplinnämndens uppgift?
Disciplinnämnden prövar (cirka 600 per år) bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar och
tävlingsbestraffningar enligt SvFF:s tävlingsbestämmelser och övriga tävlingsregler. Nämnden är även
överklagningsorgan i bestraffningsärenden enligt
14 kap. RF:s stadgar samt tävlingsbestraffningar
som avgjorts av SDF. Disciplinnämndens beslut
är offentliga, dock inte övriga handlingar såsom
anmälningar och yttranden. Vem som helst kan anmäla en fråga till nämnden, som gör en prövning
om frågan ska/kan tas upp till behandling.
Hur många ledamöter består Disciplinnämnden av och hur väljs
dessa ledamöter?
Disciplinnämnden består av en
ordförande och åtta övriga
ledamöter. Ordföranden
väljs för ett år och övriga
ledamöter väljs för två år på
Förbundsmötet.
Vem kan göra en anmälan
till Disciplinnämnden?
Vem som helst kan göra en
anmälan. Disciplinnämnden
är dock inte skyldig att ta upp
en anmälan till prövning om
den som gjort anmälan inte berörs av saken eller har fått särskild
rätt att föra talan i ärendet.
Vem kan bli föremål för bestraffning och
hur lång kan avstängningen bli?
Förening, enskild medlem inom RF eller IdrottsAB.
Även personer utan medlemskap i en förening i sina
roller som funktionärer, ledare, tränare eller annan
som biträder idrottsutövare, idrottsorganisation
eller IdrottsAB kan bli föremål för bestraffning. En
avstängning kan vara maximalt två år. Besluten kan
överklagas till SvFF:s Besvärsnämnd eller till Riksidrottsnämnden, beroende på vilken typ av ärende
överklagan avser.

