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Inledning
Enligt 11 kap 4 § RF:s stagar har SvFF ett åliggande att avgöra frågor om
upptagning av nya medlemsföreningar. Varje år begär mellan 100-150 nya
föreningar medlemskap i SvFF. I många av dessa fall uppstår
gränsdragningsproblem om föreningsnamnen är av en sådan art att de kan
godkännas eller inte.
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Grunderna för vilka namn på föreningar som tillåts framgår av 8 kap 1 § RF:s
stadgar: ”Föreningens namn [får inte vara] olämpligt eller [kunna] förväxlas
med en till RF redan ansluten förening”.
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Detta policydokument syftar till att ge vägledning för vilka föreningsnamn
som kan godkännas av SvFF och riktlinjerna innebär vissa förändringar i
förhållande till vilka namn som godkänts under SvFF:s 108-åriga historia.
Följande riktlinjer ersätter därmed samtliga tidigare beslut om vilka
föreningsnamn som kan godkännas.

Riktlinjer för godkännande av föreningsnamn
1) Allmänna riktlinjer
 Namn får inte vara förväxlingsbara med annan till RF ansluten
ideell idrottsförening (se vidare p 5).
 Namn får inte vara löjeväckande.
 Namn får inte innehålla orden ”förbund”, ”svenska”, ”läns”,
”distrikts”.













Namnet får inte innehålla ordet ”sektion” eller ”allians”.
Namnet ska utvisa att föreningen är en ideell idrottsförening och
ska därför innehålla en så kallad idrottsbeteckning (idrottsklubb,
fotbollsförening eller motsvarande).
Namn på en ideell förening som bedriver en annan huvudsaklig
verksamhet, och vars namn indikerar att det rör sig om en ideell
förening genom en föreningsbeteckning, kan godkännas trots att
namnet inte innehåller en idrottsbeteckning (exempelvis en
kulturförening som också bedriver idrottsverksamhet).
Namn på ny förening som redan tillhör annat SF godkänns endast
om namnet inte strider mot övriga namnkrav.
Namn som innehåller beteckningar av geografiska områden
godkänts så länge som det inte kan förväxlas med SDF, RF, eller
annat DF.
Ett föreningsnamn får innehålla högst tre ord (idrottsbeteckning
räknas som ett ord). Fristående, framförställd bestämd artikel i
utländska föreningsnamn (exempelvis arabiskans ”Al” och
engelskans ”The”) räknas inte som ett ord.
Namn får inte innehålla orden ”amatör” eller ”professionell”.

2) Namn som strider mot fotbollens grundvärderingar
 Namn får inte innehålla pornografiska/anstötliga inslag.
 Namn får inte innehålla ord som relaterar till alkohol och tobak
(inkl. namn på pubar/krogar).
 Namn får inte innehålla begrepp som relaterar till kriminell
verksamhet. Dock har X-cons IF (rehabilitering av kriminella)
tidigare godkänts.
 Namn får inte innehålla reklamslogans eller motsvarande.
 Namn får inte innehålla politiska begrepp eller ha namn
motsvarande politiska föreningar.
 Namn får inte innehålla namn på politiskt betydelsefulla historiska
personer (politiska frihetskämpar).
 Namn får inte innehålla ord som kan väcka negativa denotationer
med syftning på sinnestillstånd (psykiska tillstånd) eller
allmänmänskliga grundvärderingar.
 Namn får inte innehålla ord/begrepp som är kränkande mot
personer eller visar missaktning för folkgrupp eller annan sådan
grupp av personer med anspelning på till exempel kön, hudfärg,
nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet,
funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet
som gäller den enskilde som person.

3) Företagsnamn
 Namn får innehålla produkt- eller företagsnamn endast om SvFF
bedömer att det finns synnerliga skäl i det enskilda fallet och om
produkt- eller företagsnamnet (som räknas som ett ord)
kombineras med en idrottsbeteckning och ett ortsnamn.

4) Utländska föreningsnamn och föreningsbeteckningar
 Utländska föreningsnamn och idrottsbeteckningar godkänns om
namnet i övrigt uppfyller SvFF:s krav.

5) Förväxlingsbarhet
Namn får inte vara förväxlingsbara med annan till RF ansluten ideell
idrottsförening. Tillräcklig särskiljning mellan föreningsnamn föreligger
dock om en ny förening har ett namn innehållande
- Annat ortsnamn (exempelvis Västers FF kontra Västers FF
Norrköping)
- Tillägget ”Fotboll” eller ”Ungdom” (exempelvis Stockholms IF
kontra Stockholms IF Fotboll)
- Tillkommande ord (exempelvis Shanghai FC kontra Shanghai
Västra FC)
- Tillkommande idrottsbeteckning (exempelvis Västers IF kontra
Västers IF FF – detta tillägg är dock endast tillåtet under
förutsättning att den nya föreningen ingår i en föreningsallians.)

6) Könsbeteckningar/Åldersbeteckningar


Ålders- och/eller könsbeteckningar får i regel inte användas i
föreningens officiella namn om inte särskilda skäl föreligger.
Istället för t.ex. tjejfotbollsklubb ska i princip endast ”herrfotboll”,
”damfotboll” eller ”ungdomsfotboll” godkännas som tillägg i
föreningsnamnet. Huruvida särskilda skäl föreligger avgörs i varje
enskilt fall.

7) Förkortningar m.m.
 Förkortningar får i regel inte tillåtas i föreningsnamn.
 Namn får inte innehålla fristående bokstäver och/eller ord som
utgörs av siffror i kombination med bokstäver.
 Påhittade ord och sammanskrivna ord är tillåtna i föreningsnamn
endast under förutsättning att de inte kan uppfattas som
löjeväckande.





Skiljetecknet snedstreck (x/y) är inte tillåtet i föreningsnamn då
detta skiljetecken vanligtvis indikerar ett kombinerat lag och inte
en förening.
Namn får endast innehålla siffror om SvFF bedömer att det finns
synnerliga skäl i det enskilda fallet.

8) Personnamn m.m.
 Personnamn är inte tillåtet i föreningsnamn.
 Namn som innehåller smeknamn på personer eller platser ska
som huvudregel inte tillåtas.
 Namn innehållande ord/begrepp som är varumärkesskyddade
godkänns endast om rättighetshavaren godkänt att föreningen
nyttjar namnet.

9) Övriga begränsningar
 SvFF förbehåller sig i övrigt rätten att, utöver det som framgår av
detta dokument, inte godkänna namn som inte är förenligt med
idrottsrörelsens värdegrund och/eller intressen.

Hantering av godkännande av föreningsnamn
SvFF har ett uppdrag att avgöra frågor om upptagning av nya
medlemsföreningar och SvFF:s styrelse har beslutat att delegera denna
uppgift till Tävlingskommittén (TK), som i sin tur delegerat administrationen
till ansvariga handläggare på SvFF:s kansli.
I det fall att ett namn är tvistigt tar kansliet kontakt med TK som beslutar i
dessa tvistiga frågor. Föreningar har utöver detta också rätt att begära att en
handläggares beslut hänskjuts till TK:s prövning. TK:s beslut kan överklagas
till Förbundsstyrelsen.

Dokumentet fastställt av SvFF:s styrelse den 7 januari 2013.

