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Anvisningar
A

Ansökan om namnändring insänds till det distriktsförbund (DF)
föreningen tillhör. DF vidarebefordrar med eget yttrande ansökan till
Sveriges Riksidrottsförbund (RF), som översänder ärendet till berörda
specialförbund (SF), som beslutar i ärendet.
SF bör, om de finner det behövligt, inhämta specialdistriktsförbundens
(SDF: s) yttrande.
Föreningens föreningsnummer finns angivet på respektive förenings
rapportblankett.
SF-tillhörighet. Här ska samtliga SF, som föreningen tillhör, anges.

B

Adress = föreningens kontaktadress
DF/SDF. Enligt RF: s stadgar tillhör förening dels det DF inom vars
område föreningens hemort är belägen, dels vederbörande SF: s
distriktsorgan inom det distrikt i vilken föreningens hemort är belägen.
Protokollsutdrag. Förening ska till sin ansökan bifoga protokollsutdrag,
som visar föreningens beslut att ändra namn.
Ytterligare råd och anvisningar kan erhållas från DF: s kansli eller SF
som ansökan avser.

IDROTTENS MEDLEMSORGANISATIONER
RF
DF
SF
SDF

RF Riksidrottsförbundet
SF Specialidrottsförbund t ex SvFF
DF Distriktsidrottsförbund
(DF är RF: s regionala organ)
SDF Specialidrottsdistriktsförbund
(SDF är SF: s regionala organ)
För Föreningen

För
– Medlemskap kan liknas vid ett avtal.

medlemskap
administrativ tillhörighet

– Har man sökt och fått medlemskap dvs.
slutit avtal, accepterar man givna stadgar
och bestämmelser.
– Brott mot stadgar etc. = avtalsbrott, vilket
kan leda till sanktioner, t ex uteslutning
eller bestraffning.

Anvisningar för föreningsnamn
–

Namn på idrottsförening får inte innehålla ordet ”förbund”, ”svenska”,
”läns”, ”distrikts” eller liknande eftersom dessa ord betecknar riks- eller
regionala organisationer. Namnet får inte innehålla ordet ”sektion” så detta
vanligtvis är beteckning på en underavdelning inom en förening. Inte heller
får ”allians” ingå i idrottsföreningens namn eftersom detta oftast är
beteckning på en lokal sammanslutning av föreningar. Namnet ska utvisa att
föreningen är en ideell idrottsförening, dvs. ordet ”förening”, ”klubb”,
”sällskap” eller liknande bör finnas med i kombination med ordet ”idrott”,
”sport”, ”handboll”, ”ishockey” etc.

–

Namnet ska inte bestå av fler än tre ord inkl. idrottsbeteckningen
(t ex IK, IF, FF – vilken ska räknas som ett ord). Idrottsbeteckningen ska vara
en obligatorisk del av namnet och bör ha svensk anknytning, t ex.
idrottsklubb, idrottsförening, fotbollsklubb, fotbollsförening, bollklubb eller
motsvarande.

–

Ålders och/eller könsbeteckningar får inte användas i föreningens officiella
namn om inte särskilda skäl föreligger. Istället för t ex tjejflickfotbollklubb ska
i princip endast ”herrfotboll”, ”damfotboll” eller ”ungdomsfotboll” som
tillägg i föreningsnamnet godkännas.

–

Namn som utgör förkortningar, namn på politiska föreningar, namn som har
anknytning till alkohol eller tobak, namn som utgör reklamslogans eller namn
som i övrigt kan väcka anstöt eller på annat sätt står i strid med de
värderingar som fotbollsrörelsen vill förknippas med kan inte godkännas.
Utländska föreningsnamn ska efterföljas av svensk idrottsbeteckning och
en förklaring vad föreningsnamnet betyder.

