INTRÄDESANSÖKAN - medlemskap i

RF: s noteringar

Svenska Fotbollförbundet (SvFF)

Län/Kommun

Föreningsnummer

Box 1216, 171 23 SOLNA Tfn 08-735 09 00 Fax 08-27 94 05
Postgiro 4633-4 Bankgiro 620-7799

SF-tillhörighet

Sektions-typ

Specialidrottsförbund

A

Datum ………….………...

Föreningen bildad (år, månad, dag)

Svenska Fotbollförbundet
Idrottslig verksamhet som ansökan avser

Fotboll
Föreningens namn (Obs! Skriv ut namnet i sin helhet, även förkortningar)

C/o
Postnummer

Adress
Kommun

Län

Postadress

B
Fax (även rikt.nr)

Tfn (även rikt.nr)

Är föreningen ansluten till annan SF?

Postgiro

Ja

Föreningsnummer i annat SF

Nej

Ordförande namn
Personnummer

Tfn arbete (även rikt.nr)

Tfn bostad (även rikt.nr)

Tfn arbete (även rikt.nr)

Tfn bostad (även rikt.nr)

Tfn arbete (även rikt.nr)

Postadress

Sekreterare namn

C

Postadress

Personnummer
Kassör namn
Personnummer

D

Tfn bostad (även rikt.nr)

Postadress

Ifylles endast av förening som är medlem i annat specialförbund (SF)
Antal medlemmar totalt
tom 25 år
över 25 år

Antal aktiva män
tom 25 år
över 25 år

Eventuella meddelanden från Svenska FF

F

Antal aktiva kvinnor
tom 25 år
över 25 år

Antal ledare
män
kvinnor

FÖRBINDELSE – stadgar (se baksida under ”Stadgar och namn”)
– när föreningen tagit del av RF: s normalstadgar, fyll i dessa och
bifoga ett exemplar tillsammans med ansökan till ert distriktsförbund.
– då föreningen inte enbart bedriver idrottsverksamhet har
denna egna stadgar som skall bifogas med inträdesansökan
att skickas via fotbollens SDF till SvFF och förbinder sig
enligt nedan:

E

Förbindelse – Genom medlemskap i SvFF (och därmed även i RF) förbinder sig föreningen att för sin idrottsliga verksamhet
tillämpa de principer som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på vilka RF: s normalstadgar för idrottsförening bygger.

F

Undertecknas av två behöriga firmatecknare!
Namnunderskrift firmatecknare 1

Namnförtydligande

Namnunderskrift firmatecknare 2

Namnförtydligande

RF: s noteringar
Ansökan inkom datum

Namnkoll

Signatur

IDROTTENS MEDLEMSORGANISATIONER

– Medlemskap kan liknas vid ett avtal.
– Har man sökt och fått medlemskap dvs. slutit avtal,
accepterar man givna stadgar och bestämmelser.

RF

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

DF

SF

SDF

För

– Brott mot stadgar etc. = avtalsbrott, vilket kan leda till
sanktioner, t ex uteslutning eller bestraffning.

medlemskap
administrativ tillhörighet

RF: S ANVISNINGAR OCH BESTÄMMELSER
Förening ansöker om medlemskap i ett eller flera av de SF som är medlemmar i RF. Efter att SF har beslutat bevilja
medlemskap, är föreningen genom SF ansluten till RF samt tillhör automatiskt det SDF och det DF inom vars gränser
föreningens hemort är belägen. Om föreningen ansöker om medlemskap i flera SF skall respektive inträdesansökan skickas till
berört SF. Ansökningarna skall insändas via SDF, som med eget yttrande vidarebefordrar ansökan till SF.
Förening som redan är medlem i ett eller flera SF skall kryssa för Ja-rutan (B) och ange sitt föreningsnummer, vilket finns
angivet på årsrapporten och det meddelande som erhölls vid beviljande av medlemskap. Förening som redan är ansluten anger
de medlemmar som omfattas av den idrottsliga verksamhet som ansökan avser (D).
Under ledamöter (C) anges ledamöter i sektionsstyrelse (motsvarande).

Villkor för medlemskap i SvFF
Ideell förening får efter skriftlig ansökan upptas som medlem i SvFF om nedanstående villkor enligt 1 kap 6 § i SvFF: s samt
8 kap 1 § RF: s stadgar är uppfyllda. Avslås ansökan får föreningen enligt bestämmelserna i RF: s stadgar överklaga SvFF: s
beslut till Riksidrottsstyrelsen (RS). För förenings anslutning till SvFF krävs
att föreningen har fotbollidrotten på sitt program.
att föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet tillämpa de principer på vilka RF: s normalstadgar för
idrottsförening bygger.
att föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten förening.
att föreningen har betalat de avgifter som SvFF: s årsmöte har beslutat.

Stadgar och Namn
Idrottsförening bör ha stadgar som följer RF: s normalstadgar. Om medlemssökande förening bedriver idrottslig verksamhet
endast som del av annan huvudsaklig verksamhet är det dock tillräckligt att föreningen förbinder sig att i sin verksamhet
tillämpa de bestämmelser som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på vilka normalstadgarna bygger.
–

–

–

–

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.

Så snart föreningens namn och ansökan godkänts och avgift inkommit till SvFF kan inträde registreras centralt hos RF.
Medlemskapet bekräftas skriftligen till er av RF med ett 4- eller 5- siffrigt idrottsinternt föreningsnummer.
SvFF: s noteringar
Ansökan inkom datum

Stadgar och namn godkända

Medlemsansökan

Motivering

Bifalles

Årsavgift betald för

Avslås

Datum

Namnunderskrift

SDF: s noteringar
Ansökan inkom datum

Medlemsansökan
Bifalles

Datum

Namnunderskrift

Motivering
Avslås

År

Betalningsdatum

Vanliga frågor inför bildandet av en förening
? Varför starta en förening
En idrottsförening är – vilket framgår av namnet – en samling människor som i organiserad form bedriver
idrottslig verksamhet. Självklart kan idrott bedrivas utan att en förening måste bildas. Det kan vara i en mer
eller mindre tillfällig grupp eller inom ramen för en redan befintlig organisation. Många gånger
uppkommer dock en önskan att bilda en helt ny idrottsförening. Man bör då tänka på att bildandet innebär
ett ansvarstagande. Tänk därför först noga igenom varför ni önskar bilda en idrottsförening.

?

Vad krävs för att bilda en ideell förening
I korthet krävs enbart att ett antal personer (för säkerhets skull minst tre) bestämmer sig för att bilda en
förening genom att anta stadgar av, att utse en styrelse samt att anta ett namn/firma för föreningen. Som
underlag för idrottsföreningarnas egna stadgar har RF (Riksidrottsförbundet,
08-605 60 00) tagit fram ”Normalstadgar för Idrottsföreningar”. Normalstadgarna skall i första hand ses
som ett hjälpmedel för föreningarna, men de innehåller också vissa skyldigheter som föreningar som
önskar ansluta sig till SvFF/RF måste acceptera.

? Hur många behöver man vara

Något minsta antal personer som måste vara med vid bildandet av en förening finns inte fastlagt. För
bildandet av en ekonomisk förening räcker det med tre personer, varför det kan antas att tre personer också
är tillräckligt för bildandet av en ideell förening.

? Hur går man till väga
Lämpligaste tillvägagångssättet är att kalla ihop intresserade till ett möte inför vilket man informerar att
föreningen ska bildas. Kallelsen utfärdas av den/dem som har tagit initiativet till bildandet. Alla
intresserade skall ha möjlighet att komma till mötet. I princip får man inte stänga ute någon från att
komma. Vid bildandet bör närvaroförteckning upprättas. Denna kan också användas som röstlängd i de
fall omröstning begärs. Initiativtagarna sköter normalt denna procedur fram till dess att mötet har valt
mötesfunktionärer (dvs. mötesordföranden, sekreterare och justeringsmän/rösträknare). Vill man vara
förberedd inför bildandemötet kan initiativtagarna i förväg dela ut förslag till föredragningslista och
eventuellt även ett förslag till stadgar. Mötesordföranden har härefter till uppgift att lotsa deltagarna
genom föredragningslistans punkter som bör vara minst följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fastställande av närvaroförteckning/röstlängd (läggs som bilaga till protokollet)
Val av mötesordförande
Val av protokollsekreterare
Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Fastställande av föredragningslista för mötet
Fråga om bildande av föreningen (ska den bildas, ja eller nej?)
Fastställande av stadgar för föreningen
Fastställande av namn på föreningen
Val av interimsstyrelse (ordförande samt x antal ledamöter) för tiden fram t.o.m. det första
ordinarie årsmötet

När mötet har avverkat samtliga punkter på föredragningslistan är föreningen bildad. För att man skall
vara säker på att det har gått rätt till är det viktigt att ett protokoll upprättas. Av protokollet skall framgå
vilka som varit närvarande samt vilka beslut som har fattats. Närvarolista och stadgar bör biläggas
originalprotokollet. Självklart skall det av protokollet också klart framgå vilka som har valts att ingå i
föreningens styrelse. Det blir nu interimsstyrelsen som tar ansvaret för skötseln av föreningen.
Initiativtagarna har – i denna egenskap – inte längre någon uppgift.

? Vem kan man vända sig till

För att få hjälp och råd vid bildandet kan man med fördel vända sig till SvFF (Svenska Fotbollförbundet, 08735 09 00) eller till närmaste distriktsförbund (se tfn nummer nedan). För att den idrottsliga verksamheten
skall komma igång krävs ofta en kontakt med kommunens fritidsförvaltning eller motsvarande. Det kan
gälla frågor om lokalupplåtelse, bidrag m.m. Även för dessa kontakter kan ett samtal med ert
distriktsförbund vara av nytta.

? Behöver föreningen registreras
En ideell förening behöver inte registreras hos andra organisationer än SvFF och RF. Den behöver inte
heller ha organisationsnummer. Det enda den måste ha är i princip stadgar, styrelse och ett urskiljbart
namn. Om man av en eller annan anledning önskar ett organisationsnummer går det bra att få detta genom
att vända sig till lokala skattemyndigheten. Myndigheten kräver in stadgar och utdrag ur protokoll som bl
a anger vilka som är firmatecknare. Om föreningen ansöker om och får medlemskap i SvFF och RF tilldelas
föreningen ett idrottsinternt föreningsnummer som är unikt för föreningen. Föreningsnumret som är fyreller femsiffrigt skall användas i kontakter inom idrottsrörelsen.

? Måste föreningen vara ansluten till RF
En idrottsförening behöver inte vara ansluten till RF. Det har dock visat sig att ett flertal indirekta fördelar
finns om medlemskap i förbund inom RF finns. Många kommuner har det som villkor för sin
bidragsgivning t ex.

? Juridisk person

Idrottsföreningen är en juridisk person – en ideell förening – som med sina tillgångar svarar för de
förbindelser som uppkommer i föreningen. Enskilda medlemmar går i princip alltid fria från personligt
betalningsansvar och föreningen företrädare blir ansvariga i princip enbart om de inte följer vad som
ankommer på dem att göra. Det är under dessa förhållanden av yttersta vikt att föreningsmedlemmarna i
allmänhet och föreningens företrädare i synnerhet har grundläggande föreningsrättsliga kunskaper. Innan
en idrottsförening bildas bör därför grundläggande förenings-kunskaper inhämtas! Vi kan rekommendera
boken ”Idrottens föreningsrätt”, Norstedts Juridik AB!

? Vad kostar det – hur/var får man bidrag

Medlemsavgiften till SvFF är för närvarande 250 kronor/år. RF har ingen medlemsavgift. Föreningar
anslutna inom RF har rätt till det statliga lokala aktivitetsstödet. Information om detta (samt
”Normalstadgar för Idrottsföreningar”) finns på www.rf.se.
I övrigt utgår inga bidrag från centrala medel, utan den stora bidragsgivaren till det lokala föreningslivet är
kommunen. Information om de kommunala bidragen erhålls från SvFF eller direkt från kommunen.

Fotbollens distriktsförbund

Tfn

Blekinges FF
Bohusläns FF
Dalarnas FF
Dalslands FF
Gestriklands FF
Gotlands FF
Göteborgs FF
Hallands FF
Hälsinglands FF
Jämtland/Härjedalens FF
Medelpads FF
Norrbottens FF
Skånes FF
Smålands FF
Stockholms FF
Södermanlands FF
Upplands FF
Värmlands FF
Västerbottens FF
Västergötlands FF
Västmanlands FF
Ångermanlands FF
Örebro Läns FF
Östergötlands FF

0454-894 50/51
0304-302 00
023-454 70
0530-101 81
026-65 72 64/65
0498-27 80 56
031-61 39 90
035-17 74 24/25
0270-190 96/97
063-12 61 17
060-56 61 66
0920-21 17 77
040-59 02 00
036-34 54 00
08-444 75 00
016-12 65 23/24/26/30
018-12 28 11
054-14 62 40
0910-380 40
0500-44 66 57
021-10 48 20/21/22
0660-105 40
019-17 55 50
013-20 33 00

LITEN ORDLISTA
Juridisk person = annat namn för föreningen när
den antagit stadgar och styrelse och är sk.
rättskapabel, (kan ingå avtal m.m.)
Firmatecknare = av styrelsen utsedda personer som
får representera föreningen
Interimsstyrelse = tillfällig styrelse fram till dess att
ordinarie styrelse väljs vid årsmöte
Ideell förening = förening som genom ickeekonomisk verksamhet främjar ideella syften

