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1.

1:a kapitlet ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1.

1§ Ändamål

Svenska Amerikansk Fotbollförbundet (SAFF) - i dessa stadgar benämnt Förbundet - har till uppgift att
främja och administrera idrotten i Sverige samt företräda denna idrott i utlandet, även såsom verka för att
amerikansk fotboll blir tillgänglig för alla.
Förbundets verksamhet skall stå i överensstämmelse med idrottens mål och inriktning enligt 1 kap i Sveriges
Riksidrottsförbunds (RF) stadgar.

2.

2§ Sammansättning

Förbundet består av de föreningar som i vederbörlig ordning har upptagits i Förbundet.

3.

3§ Tillhörighet

Förbundet är anslutet till Sveriges Riksidrottsförbund (RF), International Federation of American Football
(IFAF) och IFAF Europe

4.

4§ Beslutande organ

Förbundets beslutande organ är förbundsmötet, extra förbundsmöte och förbundsstyrelsen.

5.

5§ Distriktsorgan

Förbundets regionala organ (distriktsorgan) är specialidrottsdistriktsförbund (SDF) eller Ombud
Amerikansk Fotboll (OAF). OAF ska finnas i de RF-distrikt (DF) som saknar SDF.
Distriktsorgan har i fråga om administration det område som stadgas i kapitel 8.

6.

6§ Medlemskap i förbundet

Varje ideell förening som uppfyller de i 38§ angivna villkoren kan genom beslut av förbundsstyrelsen, eller
den som styrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till, upptas som medlem i förbundet.
Om förenings utträde ur förbundet och om uteslutning stadgas i 40§.

7.

7§ Verksamhets- och räkenskapsår

Förbundets och SDF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari -31 december.
Förbundsstyrelsens och SDF-styrelsens arbetsår omfattar tiden från förbundsmötet resp. SDF-mötet t.o.m.

nästpåföljande ordinarie förbundsmöte resp. SDF-möte.

8.

8§ Stadgetolkning och skiljeklausul

Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar eller om fall förekommer, som inte är förutsett i
stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande förbundsmöte eller avgörs i trängande fall av Förbundsstyrelsen.

Förening eller enskild medlem har genom sitt medlemskap förbundit sig att i frågor som rör tillämpningen
av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpningen av dessa stadgar skall i stället
avgöras enligt reglerna i RF:s stadgar.

9.

9§ Stadgeändring

Förslag till ändring av dessa får - förutom av förbundsstyrelsen - skriftligen framläggas av distriktsorgan eller
medlemsförening.
För bifall till stadgeändring krävs beslut av förbundsmötet med minst 2/3 av antalet angivna röster.

10.

10§ Upplösning av Förbundet

För upplösning av förbundet krävs beslut härom med minst 2/3 av antalet angivna röster vid två på varandra
följande förbundsmöten, hållna med minst ett års mellanrum.

11.

11§ Beslut, omröstning

Med undantag för ärenden som anges i 9§ och 10§ avgörs vid omröstning alla ärenden med enkel majoritet.
Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster
är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna
röster.
Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad så begär.
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 skall vid lika röstetal lotten avgöra.

12.

12§ Hedersledamot m.m.

Förbundsmötet och SDF-mötet får på förslag av styrelsen kalla enskild person till hedersordförande,
hedersledamot eller ständig ledamot i förbundsstyrelsen resp. SDF-styrelsen.
Förbundsstyrelsen och SDF-styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot i resp. styrelse. Person
som avses i denna paragraf har yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt. Han får utses till befattning inom
styrelsen.

13.

13§ Arbetstagares valbarhet

Arbetstagare, som är anställd hos förbundsstyrelsen eller SDF får inte väljas till ledamot i
förbundsstyrelsen, SDF-förbundsstyrelse, OAF, förbundets valberedning, SDF:s valberedning eller till
förbundets revisor eller SDF:s revisor.

14.

14§ Tillträde till tävling eller uppvisning

Förbundsstyrelsens ledamöter och Förbundets revisorer har fritt tillträde till alla tävlingar och
uppvisningar inom Förbundet. Legitimationskort utfärdas av förbundsstyrelsen.
Ledamöter i SDF-styrelse och OAF har fritt tillträde till alla tävlingar eller uppvisningar inom SDFområde. Legitimationskort utfärdas av distriktsstyrelsen: för OAF utfärdas legitimationskort av
förbundsstyrelsen.

15.

15§ Mästerskapstävlingar

Rätten att deltaga i tävling om RF:s mästerskapstecken - SM, JSM samt DM och JDM
- framgår av förbundets tävlingsbestämmelser.

16.

16§ Sammansättning av styrelse mm

Förbundsstyrelsen, valberedningen och kommittéer skall bestå av kvinnor och män.

2.

2:a Kapitlet FÖRBUNDSMÖTE

1.

17§ Sammansättning

Förbundsmöte består av ombud för distriktsorganen
Ombud får inte företräda mer än ett distriktsorgan och inte vara ledamot av förbundsstyrelsen.
Distriktsorgan får sända ett ombud för varje röst men kan låta ett ombud representera mer än en röst. Ombud
skall medföra fullmakt från distriktsorgan. I fullmakten ska ombudets rätt att utöva rösträtt anges.

Distriktsorganen skall ge de inom distriktet till förbundets anslutna röstberättigade föreningarna beredas
tillfälle att utse ombud. Detsamma gäller om distriktet har rätt att utse mer än ett ombud.

2.

18§ Beslutsmässighet, yttranderätt, förslagsrätt

Förbundsmöte är beslutsmässigt med det antal ombud som efter vederbörlig kallelse deltar i mötets
beslut. Yttrande- och förslagsrätt vid förbundsmöte tillkommer - förutom ombuden- förbundsstyrelsens
ledamöter, revisorerna, ledamöterna i Förbundets kommittéer och motionär i vad avser egen motion.
Yttranderätt tillkommer RF:s representanter, förbundets arbetstagare och med mötets samtycke
annan närvarande.
Vid förbundsmöte får representanter för förbundets medlemsföreningar närvara.

3.

19§ Rösträtt

Vid förbundsmöte har distriktsorganen en röst för varje till förbundet anslutna föreningar inom distriktet,
vilka senast den 30 juni har fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter.
För de föreningar som har mellan 100-300 medlemmar ges distriktsorganet en extra röst och för de
föreningar som har fler än 300 medlemmar ges distriktsorganet två extra röster.
Medlemsantalet ska framgå av föreningens av föreningens revisor underskrivna årsredovisning
De stadgeenliga skyldigheterna definieras som att föreningar ska ha betalt medlemsavgiften till förbundet
för senaste verksamhetsåret samt skickat in av revisorerna underskriven årsredovisning för senaste
verksamhetsåret.
Det åligger förbundsstyrelsen att upprätta röstlängd för förbundsmötet att gälla tiden 1 januari31 december vilket ska ske senast en vecka före förbundsmötet.

4.

20§ Tidpunkt och kallelse till förbundsmötet

Förbundsmötet äger rum tidigast åtta veckor och senast tolv veckor efter avslutat räkenskapsår. Plats
för förbundsmötet bestämmer förbundsstyrelsen.
Kallelse till förbundsmötet sker senast tre månader före mötet genom kungörelse i förbundets
officiella kungörelseorgan.
Förslag till föredragningslista för mötet, verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna
verksamhets- och räkenskapsåret samt verksamhetsplan och inkomst- och utgiftstatus för innevarande
verksamhets- och räkenskapsår samt förbundsstyrelsens förslag (propositioner) och inkomna motioner till
förbundsmötet vilka ska åtföljas av styrelsens yttrande och, om motionen kommer från förening, av SDF-styrelsen
yttrande ska senast tre veckor före mötet sändas till distriktsorganen och föreningarna.

5.

21§ Ärenden vid förbundsmötet

Vid förbundsmötet skall följande ärenden förekomma:
1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den
utav förbundsstyrelsen upprättade röstlängden.
2 Fastställande av föredragningslista för mötet.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
4. Val av ordförande för mötet.
5. Val av sekreterare för mötet.
6. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll samt två rösträknare.

7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna för det gångna verksamhetsoch räkenskapsåret
8. Behandling av revisorernas berättelse för samma tid.
9. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.
10. Behandling av förbundsstyrelsens propositioner.
11. Behandling av motioner som getts in i den ordning som stadgas i 23§
12. Genomgång av verksamhetsplan för innevarande räkenskapsår.
13. Genomgång av inkomst- och utgiftsstatus för innevarande räkenskapsår.
14. Fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet.
15. Antagande av förbundets officiella kungörelseorgan.
16. Val på ett år av förbundsordförande tillika ordförande i förbundsstyrelsen.
17. Val på två år av tre till fyra ledamöter samt två suppleanter på ett år.
Förbundsstyrelsen skall totalt bestå av sex till åtta ledamöter samt två
suppleanter
18. Val på ett år av en extern auktoriserad revisor och en revisorssuppleant.
19. Fråga om val av ombud till riksidrottsmötet.
20. Val på ett år av ordförande och två övriga ledamöter till valberedningen.

6.

22§ Valbarhet

Valbar enligt punkterna 16-17 samt 20-21 är person som under mötesåret fyler lägst 18 år och som är
mantalsskriven I Sverige. Ledamot av förbundsstyrelsen är inte valbar som revisor eller
revisorsuppleant. Medlem av förbundsstyrelsen, regelnämnden eller förbundets revisorer får inte inneha
post i Valberedningen.
Den av förbundsmötet valda externa revisorn skall vara auktoriserad revisor och hans suppleant skall
vara auktoriserad eller godkänd revisor.
Om arbetstagares valbarhet stadgas i § 13.

7.

23§ Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet

Förslag till ärende att behandlas vid förbundsmötet skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den
1 januari. Rätt att avge förslag tillkommer medlemsförening samt distriktsorgan. SDF skall yttra sig
över förslag från förening.

8.

24§ Utseende av ombud till riksidrottsmöte

Ombud till riksidrottsmöte och erforderligt antal suppleanter utses enligt 4 kap 2§ i RF:s stadgar. Ombud
skall utses av förbundsmötet eller, om så mötet har beslutat, av förbundsstyrelsen. Meddelande om vilka
ombud som utsetts insänds snarast möjligt till RS samt tillställs de utsedda.

9.

25§ Extra förbundsmöte

Extra förbundsmöte får utlysas av förbundsstyrelsen, när den så finner nödvändigt. Vidare är
förbundsstyrelsen skyldig att kalla till extra förbundsmöte, när revisorerna med angivande av skäl
skriftligen så kräver, eller när det begärs av minst 3 organisationer ( SDF ) som tillsammans
representerar minst en femtedel av antalet röster enligt upprättad röstlängd.
När styrelsen mottagit en begäran om extra förbundsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant
möte att hållas inom två månader från kallelsen. Underlåter förbundsstyrelsen att inom 14 dagar kalla
till extra möte får den /de som krävt mötet kalla till detta. Kallelse och

föredragningslista översänds till ombuden senast sju dagar före mötet. Vid extra förbundsmöte får
endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras, Extra förbundsmöte får inte hållas på dag när
riksidrottsmöte pågår.

3.

3:e Kapitlet VALBEREDNINGEN

1.

26§ Sammansättning

Valberedningen utgörs av ordföranden och två övriga ledamöter.

2.

27§ Ålägganden

Valberedningen skall inför sitt och distriktens nomineringsarbete sammanställa ett underlag som
beskriver förbundets verksamhetsplan samt förbundsstyrelsens arbete och arbetssätt. Underlaget ska
särskilt belysa områden som bedöms fungera väl samt redogöra för områden där förbundsstyrelsens
arbete och arbetssätt behöver förstärkas.
Valberedningen skall senast 1 december skriftligen tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid
förbundsmötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.
Senast 15 december skall valberedningen delge distrikten sitt underlag gällande förbundets
verksamhetsplan och förbundsstyrelsens arbete samt meddela distriktsorganen och de till Förbundet
anslutna föreningar uppgift på dem, som står i tur att avgå, och namnen på dem, som har avböjt återval.
I nomineringarna till förbundsstyrelsen ska valbredningen eftersträva en bred geografisk
representation och en jämn fördelning mellan kvinnor och män.
Valberedningen skall föreslå kandidater till ordförande, sekreterare samt justeringsmän och
rösträknare till förbundsmöte eller extra förbundsmöte.

3.

28§ Förslagsrätt

Distriktsorganen får senast 10 veckor före förbundsmötet avge förslag på personer för valen under
punkterna 16-21 i §20. Valberedningen skall senast den 15 februari tillställa distriktsorganen sitt
förslag jämte uppgift på samtliga till valberedningen nominerade personer.

4.

29§ Kandidatnominering

Innan kandidatnomineringen börjar vid förbundsmötet, ska valberedningen meddela sitt förslag
beträffande de val som skall förekomma enligt punkterna 16 - 21 i §21.

5.

30§ Sammanträden

Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutför när kallelse har utgått en
vecka före sammanträdet till ledamöterna och minst två av dem är närvarande.

4.

4:e Kapitlet REVISION OCH REVISORER

1.

31§ Revision och revisorer

Förbundets verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall årligen revideras av en auktoriserad och en
revisorssuppleant.
Förbundsstyrelses räkenskaper och övriga handlingar överlämnas årligen efter avslutat räkenskapsår
till revisorn. Handlingarna skall senast efter verkställd revision med revisorns berättelse vara
förbundsstyrelsen tillhanda senast 21 dagar före förbundsmötet.

5.

5:e Kapitlet FÖRBUNDSSTYRELSEN

1.

32§ Sammansättning

Förbundsstyrelsen, som är förbundets beslutande organ när förbundsmötet inte är samlat, består av
ordförande och sex till åtta ledamöter samt två suppleanter. Styrelsen utser, vid det konstituerande mötet,
bland sina ledamöter vice ordförande, sekreterare och kassör samt tillsätter de övriga funktioner som
behövs

2.

33§ Sammanträden, kallelse, beslutsmässighet

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller när styrelsen har beslutat härom eller på
framställning av minst fem ledamöter.
Kallelse till sammanträden utsänds minst 14 dagar före detta.
Vid styrelsesammanträden ska efter vederbörlig kallelse minst fem ledamöter vara närvarande för att
styrelsen ska vara beslutsmässig. För alla beslut krävs minst att fem ledamöter är ense om beslutet.
Röstning får ej ske genom fullmakt.
Om ordförande anser det vara nödvändigt, får brådskande ärenden avgöras genom skriftlig omröstning
eller vid telefonsammanträde. Beslut ska anmälas vid närmast följande sammanträde.
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden på ett verkställande utskott, som utses
inom styrelsen, på kommitté, (som har tillsatts för särskild uppgift), eller på enskild styrelseledamot eller
anställd.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska snarast underrätta
styrelsen härom.

3.

34§ Förbundsstyrelsens åligganden

Styrelsen åligger bl. a att

1. bedriva sin verksamhet enligt dessa stadgar och förbundsmötets beslut samt verka för utveckling och
utbredning av amerikansk fotboll inom Sverige och företräda denna idrott, tillvarata Förbundets intressen
och härvid följa utvecklingen inom idrotten utomlands och delta i det internationella samarbetet på denna
idrotts område.
2. övervaka efterlevnaden av Förbundets stadgar och i vederbörlig ordning utfärda regler.
3. samarbeta med myndigheter och organisationer som stödjer Förbundets verksamhet samt
marknadsföra amerikansk fotboll hos myndigheter, massmedia och allmänheten.
4. följa och stödja verksamheten inom distrikten och föreningarna.
5. avge vederbörliga rapporter och yttranden.
6. upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelse samt verksamhetsplan och inkomstutgiftsstatus även som övrigt utarbeta och bereda förslag, planer m.m. att föreläggas
förbundsmötet och tillse att av förbundsmötet fattat beslut verkställs så snart som möjligt.
7. handha och ansvara för Förbundets medel och material samt vidta lämpliga åtgärder för att stärka
Förbundets ekonomi.
8. utse arrangörer för Förbundets tävlingar och svara för deras genomförande enligt gällande
tävlingsbestämmelser, godkänna internationella tävlingar samt sanktionera svenskt deltagande i
tävlingar eller uppvisningar utanför Norden.
9. besluta om utdelning av Förbundets utmärkelser.
10. upprätta röstlängd för förbunds- och SDF- möten samt för val av OAF att gälla för tiden 1
januari - 31 december.
11. anställa förbundets arbetstagare och bestämma om organisationen av förbundets kansli, (inom
av förbundsmötet fastställda ekonomiska ramar).
12. enligt av RS utfärdade anvisningar pröva och avgöra frågan om anslutning av förening som medlem
i Förbundet och om uteslutning av förening inom Förbundet.
13. senast den 31 december varje år till RF inlämna skriftliga uppgifter på vilka föreningar som under
kalenderåret har erlagt sina årsavgifter till Förbundet.
14. fortlöpande till RF anmäla avförda föreningar.
15. på begäran av RS lämna sådana upplysningar, som krävs för RS:s stadgeenliga uppgifter, samt
på begäran av riksidrottsnämnden (RIN) avge yttrande till nämnden.
16. handha löpande ärenden i övrigt; samt
17. föra protokoll och erforderliga böcker.

4.

35§ Prövningsrätt

Förbundsstyrelsen utövar prövningsrätt enligt 14 och 15 kap i RF:s stadgar. Med stöd av 14 kap 8§ första
respektive fjärde stycket RF:s stadgar förbehålls förbundsstyrelsen bestraffningsrätten i ärenden om
förseelse begången i eller i samband med förbundets mästerskapstävlingar, annan av förbundet anordnad
tävling eller övrig aktivitet och internationell tävling samt kurser och läger utomlands.
Förbundsstyrelsen får enligt 14 kap 8§ fjärde stycket i RF:s stadgar överlåta sin bestraffningsrätt till annan i
förbundet beslutande instans.
Böter, som påföljd enligt 14 kap RF:s stadgar, får åläggas förening samt enskild person med högst 50.000
kr.

6.

6:e kapitlet REPRESENTANTSKAPSMÖTET

1.

36§ Sammansättning, rösträtt

Representantskapsmötet utgörs av de föreningar som har haft minst ett lag som fullföljt officiellt deltagande i
tävling anordnad av förbundet innevarande år samt förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter.
Förening som har rätt att delta har en röst och förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter har en röst var. Fullmakt är
inte giltig och fysisk närvaro på mötet är ett krav för att kunna delta på mötet.
Vidare måste föreningens ombud vara ledamot i föreningens styrelse samt styrka detta genom att skicka in en
kopia på senaste årsmötesprotokollet/konstituerande mötesprotokoll till kansliet.

Rösträtt i frågor som i huvudsak berör Superserien har endast förening som fullföljt sina förpliktelser för spel i
Superserien kommande säsong samt förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter. Rösträtt i frågor som i huvudsak
berör Damer Div 1 har endast förening som fullföljt sina förpliktelser för spel i Damer Div 1 kommande säsong
samt förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter. Om det finns osäkerhet kring huruvida ett ändringsärende i
huvidsak rör superserien eller Damer Div 1 beslutar förbundsstyrelsen om det gör det eller inte.

2.

37§ Uppgifter

Representantskapsmötet behandlar förslag till ändringar av tävlingsbestämmelserna som inkommit senast den
30 september. En kommitté utsedd av Förbundsstyrelsen som ska innehålla representant från FS, DU, TU
sammanställer sedan en komplett lista med förslagen som ska innehålla följande:
1. Nummer på paragraf för ändring
2. Nuvarande skrivning i TB
3. Förslag på ny skrivning i TB
4. Förklaring till varför ändring föreslås
5. Ev påverkan på annan paragraf i TB
Förslag som inte uppfyller punkt ett till fyra kommer inte hanteras av kommittén. Vid det fallet att fler
förändringsförslag skickas in gällande samma paragraf förbereder kommittén ett sammantaget förslag i samråd
med förslagsställaren/förslagsställarna för publicering i den mån det är möjligt. För att ändringsförslaget ska
behandlas vid Representantskapsmötet krävs att förslagsställare närvarar vid Representantskapsmötet, skriftlig
fullmakt är giltig. De inkomna förslagen skall senast 31 oktober publiceras på förbundets officiella
kungörelseorgan.
Mötet skall hållas under november eller december på datum som förbundsstyrelsen bestämmer.
Plats och datum skall meddelas senast tre månader innan mötet. Mötet leds av förbundsstyrelsen utsedd person.
Beslut om förändring av tävlingsbestämmelserna kräver 2/3 majoritet av de närvarande rösterna.
FS tillser att tävlingsbestämmelserna senast den 31 december delges föreningarna inför
kommande säsong.

7.

7:e kapitlet FÖRENINGARNA

1.

38§ Medlemskap i förbundet

Ideell förening får efter skriftlig ansökan upptas som medlem i förbundet om nedanstående villkor
är uppfyllda.
1 Ansökningen om medlemskap är upprättad enligt RF:s anvisningar och åtföljd av föreningens stadgar,
vilka bör upprättas på grundval av RF:s normalstadgar för idrottsförening.
2 Föreningen på sitt program har amerikansk fotboll- eller flaggfotbollverksamhet.
3 Föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet följa RF:s och förbundets stadgar,
tävlingsbestämmelser samt övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnade idrottsorgan.
4 Föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten förening.
5 Föreningen har betalat de avgifter som i vederbörlig ordning har bestämts.
Lämnas föreningens ansökan utan bifall, får föreningen överklaga beslutet enligt reglerna i 15 kapitlet i
RF:s stadgar.

2.

39§ Årsavgift

Förening är skyldig att årligen erlägga av förbundsmötet fastställd årsavgift för verksamhetsåret.
Förbundsmötet fastställer årsavgiften ett år i förväg. Årsavgiften skall erläggas senast den 31 januari för
det verksamhetsår den avser.

3.

40§ Utträde samt uteslutning av förening

Förening, som önskar utträda ur förbundet, skall skriftligen anmäla detta. Har föreningen inte
betalat föreskrivna avgifter, bestämmer förbundsstyrelsen om de skall betalas eller inte.
Förening, som inte har betalat årsavgift under två på varandra följande år, får anses ha begärt utträde.
Utan att anmälan om utträde föreligger får förening uteslutas om den - trots påminnelser - underlåter att
följa vad som föreskrivs i dessa stadgar eller RF:s stadgar.
Förening får också uteslutas, om den har underlåtit att rätta sig efter beslut som i vederbörlig ordning
har fattats av förbundet, SDF eller RF eller annars påtagligt har motarbetat förbundets intressen.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän föreningen har fått tillfälle att yttra sig inom viss av
förbundsstyrelsen angiven tid. I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad
den uteslutna föreningen skall iaktta för överklagande av beslutet.
Beslut om uteslutning får överklagas enligt reglerna i 15 kap RF:s stadgar.

4.

41§ Distriktstillhörighet

Förening tillhör dels det SDF, alternativt OAF, inom vars område föreningens hemort är belägen och dels det
DF inom vilket föreningens hemort är belägen.

5.

42§ Rösträtt

Om förenings rösträtt vid SDF-möte föreskrivs i SDF:s stadgar.

6.

43§ Åligganden

Förening skall
1 följa RF:s stadgar samt förbundets stadgar, tävlingsbestämmelser samt övriga bestämmelser och
beslut fattade av överordnat idrottsorgan.
2 årligen betala årsavgift och avge rapport enligt förbundsstyrelsen bestämmande.
3 till RF insända de uppgifter som begärs av RS beträffande föreningens verksamhet samt på begäran av
RIN
avge yttrande till nämnden.
4 föra räkenskaper och upprätta verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, föra protokoll
vid årsmöten, andra föreningsmöten och styrelsens sammanträden samt föra medlemsförteckning.
5 hålla årsmöte och härvid, efter verkställd revision, besluta om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
6 på begäran av RS, förbundets styrelse eller vederbörande SDF-styrelse eller DF-styrelse ställa
föreningens handlingar till förfogande, samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

7.

44§ Medlemskap i förening

Fysisk person upptas som medlem i förening efter ansökan.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att
motarbeta föreningens ändamål eller intressen.
Medlem får inte uteslutas av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala av
föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot
föreningens stadgar eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som
mest omfatta sex månader från beslutsdagen.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i istället meddela medlemmen
varning. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig
inom viss av
föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad
medlemmen skall iaktta för överklagande av beslutet. Beslutet skall inom tre dagar för beslutet
tillställas medlemmen.
Beslut om att vägra medlemskap, uteslutning eller varning får överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.

8.

45§ Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem,
-har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
-har rätt till information om föreningens angelägenheter.
-skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa de i 38§ 3p
nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.
-skall betala de avgifter som beslutats av föreningen.

9.

46§ Medlems deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna
inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.
Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av föreningsstyrelse eller, om denna har
så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om medlem önskar delta i tävling eller uppvisning utanför Sverige, skall
också förbundet ge sitt samtycke, såvida inte förbundet i sina stadgar eller i tävlingsbestämmelser fastställt
annan ordning.
Är arrangören inte ansluten till förbundet, får medlemmen delta endast om förbundet har
godkänt deltagandet.

8.

8:e Kapitlet DISTRIKTSORGAN

1.

47§ SF-distrikt

Inom varje SF-distrikt skall finnas SDF eller OAF som är organ för Sveriges Amerikanska
Fotbollförbundets regionala verksamhet.
Förening tillhör det SF-distrikt inom vars geografiska område föreningen har sin hemort.
Föreningarna inom SF-distriktet avgör genom röstning om det ska finnas ett SDF eller en OAF. Beslut om
upphörande av ett SDF och inrättande av en OAF sker enligt de beslutsregler som vid tidpunkten gäller
inom aktuellt SDF: beslut om avskaffande av en OAF och inrättande av ett
SDF sker enligt §11. Röstning sker genom SAFF:s regi och med hjälp av den röstlängd som
SAFF upprättat.

2.

48§ SDF:s namn och SF-distriktets gränser

Norra Sveriges Amerikanska fotbollförbund omfattar i fråga om administration följande geografiska
område: Jämtland, Norrbotten, Västerbottens och Västernorrlands län samt kommunerna Ovanåker,
Ljusdal, Söderhamn, Bollnäs och Hudiksvall.
Stockholms Amerikanska Fotbollförbund omfattar i fråga om administration följande geografiska
område: Stockholms län.
Mellersta Sveriges Amerikanska Fotbollförbund omfattar i fråga om administration följande geografiska
område: Dalarna, Gotland, Östergötland, Södermanland, Uppsala och Västmanlands län samt
kommunerna Ockelbo, Hofors, Gävle och Sandviken. Örebro län utan kommunerna Degerfors och
Karlskoga.
Västra Sveriges Amerikanska Fotbollförbund omfattar i fråga om administration följande
geografiska område: Västra Götalands, Värmlands och Jönköpings län samt kommunerna Degerfors
och Karlskoga.
Södra Sveriges Amerikanska Fotbollförbund omfattar i fråga om administration följande geografiska
område: Blekinge, Halland, Kronoberg, Kalmar och Skåne län.

3.

49§ Specialidrottsdistriktsförbund (SDF)

SDF, som är självständiga ideella föreningar, skall enligt dessa stadgar och SDFs stadgar arbeta såsom
SAFFs regionala organ i enlighet med förbundets ändamål enligt 1 §.

4.

50§ SDFs sammansättning

SDF omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF och som har sin hemvist inom SF-distriktets
geografiska område.

5.

51§ SDF.s stadgar

SDF:s stadgar skall följa de av SAFF fastslagna och av RS godkända normalstadgarna för SDF.
SAFF skall godkänna de av SDF-mötet antagna stadgarna, med rätt för förbundet att påtala ändring av
stadgarna om de strider mot normalstadgarna eller på annat sätt anses vara olämpliga.

6.

52§ Revisorer och revision

Förutom de av SDF-mötet valda revisorerna skall SDF-styrelsens verksamhet, förvaltning och räkenskaper
granskas av en av DF-mötet vald revisor.
Omfattar SF-distrikt flera DF skall det DF där SDF har sin hemort utse revisor.

7.

53§ OAF åliggande

OAF ska i tillämpliga delar följa de bestämmelser som gäller för SDF-styrelse enligt
normalstadgarna för SDF samt tillämpa samma verksamhets- och räkenskapsår som SDF.
OAF:s uppgift är att:
- Företräda och samordna amerikansk fotboll i distriktet i enlighet med föreningarna
önskemål
- Vara förbundsstyrelsens kontakt person gentemot föreningarna i distriktet
- Företräda föreningarna på förbundsstämman och gentemot valberedningen
- Mottager och fördelar bidrag från DF och SAFF till för distriktet gemensam verksamhet
- Före februari månads utgång till förbundet avge en kortfattad rapport om sin verksamhet
OAF är skyldig att lämna de handlingar som krävs av respektive DF.
Vid DF-stämma är OAF ombud. Vid förhinder för denne eller om distriktet är berättigat att utse fler än ett
ombud, ska de inom DF ansluta, röstberättigade föreningarna beredas tillfälle att utse ombud.

Bilaga

9.

Normalstadgar för SDF inom SAFF

Kap 1 Allmänna bestämmelser
1 § Uppgift
..........X-förbund. nedan benämnt förbundet, skall, enligt dessa stadgar och Svenska Amerikansk
Fotbollförbundets (SAFF) stadgar, såsom SAFFs regionala organ arbeta i enlighet med detta förbunds
ändamål.

2 § Sammansättning
Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets
geografiska område.

3 § Verksamhetsområde
Förbundets verksamhet utövas inom de geografiska gränser som stadgas i 48 § SAFFs stadgar.

4 § Stadgar
Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av årsmöte och skall godkännas av SAFF.
För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3-delar av antalet avgivna röster vid mötet.

5 § Beslutande organ
Förbundets beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och förbundsstyrelsen.
Förbundsstyrelsen får tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter inom förbundsstyrelsens
arbetsområde.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1/1 till och med den 31/12.

7 § Sammansättning av styrelse m m
Styrelsen, valberedningen och kommittéer skall bestå av kvinnor och män.

Kap 2 Årsmötet
8 § Sammansättning och beslutsmässighet
Årsmötet och extra årsmöte är förbundets högsta beslutande organ.
Årsmöte består av ombud för förbundets föreningar. Förening får utse högst två ombud, vilka skall vara
röstberättigade medlemmar i föreningen.
Ombud får representera endast en förening samt får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen. Årsmöte är
beslutsmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets beslut.

9 § Yttrande- och förslagsrätt m m
Yttrande- och förslagsrätt vid årsmöte tillkommer, förutom ombuden, ledamot av förbundsstyrelsen,
förbundets revisorer, motionär i vad avser egen motion samt valberedningens ledamöter i ärenden som rör
valberedningens arbete. Yttranderätt tillkommer RF:s, SAFF:s och DF:s representanter, Förbundets
arbetstagare och med mötets enhälliga samtycke annan närvarande.

10 § Kallelse m m
Årsmötet hålls årligen, före utgången av januari månad på dag, som förbundsstyrelsen bestämmer. Mötet får
dock inte hållas på dag när DF-möte pågår.
Kallelse till mötet utfärdas av förbundsstyrelsen genom kungörelse i RF:s officiella kungörelseorgan eller i
SAFF:s eget kungörelseorgan senast tre månader före mötet samt genom brev till föreningarna senast en
månad före mötet.

Föredragningslista för mötet jämte förvaltnings-, verksamhets- och revisionsberättelser, förbundsstyrelsens
förslag samt inkomna motioner översänds till röstberättigade föreningar senast 14 dagar före mötet.

11 § Rösträtt
Rösträtten vid årsmöte bestäms genom röstlängd som har upprättats av SAFFs förbundsstyrelse att gälla för
tiden den 1 januari – 31 december.
Röstlängden upptar de föreningar som senast den 30 juni har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot
SAFF samt de förpliktelser mot förbundet som kan ha bestämts av årsmötet. Röstlängden gäller oförändrad
till dess ny röstlängd har tillställts förbundet.
Varje röstberättigad förening har en röst.
Om förening deltar i mötet med två ombud och förfogar över endast en röst, utövas rösträtten av det ena
ombudet. Förening skall inge fullmakt för sina ombud. I fullmakten skall ombuds rätt att utöva föreningens
rösträtt anges.

12 § Ärenden vid Årsmötet
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma
1. upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd
som SAFFs förbundsstyrelse har upprättat för förbundet,
2. fastställande av föredragningslista för mötet,
3. fråga om mötets behöriga utlysande,
4. val av ordförande för mötet,
5. val av sekreterare för mötet,
6. val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare,
7. behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:
a) förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1/1 till 31/12,
b) förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för tiden 1/1 till 31/12,
c) förbundets revisorers berättelse för samma tid,
8. fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning;
9. val av ordförande i förbundet, tillika ordförande i förbundsstyrelsen för en tid av ett år,
10. val av fyra övriga ledamöter för en tid av två år,
11. val av en revisor och personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och
förvaltning inom förbundet för en tid av ett år,
12. val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år,
13. beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till SAFFs förbundsmöte,
14. beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF-mötet,
15. behandling av förslag till förbundets verksamhetsplan samt fastställande av ev. årsavgift till förbundet,
och
16. behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i 13 § samt av förbundsstyrelsens
förslag. Fråga av ekonomisk natur får endast avgöras om den finns med på föredragningslistan till mötet.
Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person. Ledamot eller suppleant i förbundsstyrelsen är dock inte
valbar som revisor eller revisorssuppleant i förbundet. Om arbetstagares valbarhet stadgas i 3 Kap 3 § RF:s
stadgar.

13 § Förslag till ärenden att behandlas vid Årsmötet
Förslag till ärende att behandlas vid årsmötet skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast fyra månader före
mötet. Rätt att inge förslag tillkommer förbundets tillhörande röstberättigad förening samt röstberättigad
medlem i sådan förening. Förslag från föreningsmedlem insänds genom vederbörande förening tillsammans
med dess utlåtande.

14 § Extra Årsmöte
Förbundsstyrelsen har rätt att sammankalla extra årsmöte.
Förbundsstyrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när förbundets revisor med angivande av skäl
skriftligen kräver det eller när det skriftligen begärs av minst 1/10-del av röstberättigade föreningar enligt
upprättad röstlängd.
Underlåter förbundsstyrelsen att inom en månad kalla till extra möte, får de som krävt mötet ombesörja
kallelse.
Kallelse och förslag till föredragningslista översänds till föreningarna senast 7 dagar före mötet.
Vid sådant möte får endast i föredragningslistan upptagna ärende företas till avgörande.

Kap 3 Förbundsstyrelsen
15 § Sammansättning, kallelse och beslutsmässighet
Förbundsstyrelsen är, när årsmöte inte är samlat, förbundets beslutande organ.
Förbundsstyrelsen består av ordförande samt åtta övriga ledamöter, valda enligt 11 § 10 punkten.
Förbundsstyrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och tillsätter sekreterare.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats, och
då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Om ordföranden finner erforderligt, kan brådskande ärende
avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det
närmast därefter följande sammanträdet.

16 § Åligganden
Förbundsstyrelsen skall
1. verkställa Årsmötets beslut,
2. hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna och övervaka den idrottsliga
ordningen i dessa,
3. handha den idrott styrelsen företräder enligt gällande stadgar och bestämmelser, verka för denna idrotts
utveckling samt i övrigt tillvarata specialidrottens intressen,
4. föranstalta om DM-tävlingar och andra tävlingar enligt RF:s och SAFF:s bestämmelser.
5. handha och ansvara för förbundets medel,
6. bereda ärenden, som skall föreläggas årsmöte,
7. förelägga årsmötet förslag till förbundets verksamhetsplan,
8. avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagå RS, RIN, SAFFs förbundsstyrelse och DF-styrelsen med
upplysningar och yttranden,
9. utöva prövningsrätt i ärenden, om vilka stadgas i 13 och 14 Kap RF:s stadgar,
10.bestämma om organisationen av och tjänster vid förbundets kansli samt i förekommande fall anställa
förbundets arbetstagare, samt
11.föra protokoll och erforderliga böcker mm samt sköta löpande ärenden i övrigt.

17 § Arbetsår
Förbundsstyrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med nästkommande årsmöte.

Kap 4 Revisorer, revision
18 § Revisorer och revision
Förbundets revisorer, av vilka en valts av DF-mötet enligt 11 Kap 7 § RF:s stadgar, skall granska
förbundsstyrelsens förvaltning och räkenskaper.
Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast en månad före årsmötet och skall,
efter verkställd revision, med revisorernas berättelse vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.

Kap 5 Valberedning
19 § Sammansättning m m
Valberedningen består av ordföranden och två övriga ledamöter valda av årsmötet. Antalet övriga ledamöter
skall vara lika fördelat mellan könen.
Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden
eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

20 § Åligganden
Valberedningen skall senast fjorton veckor före mötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid Årsmötets
slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.
Senast tolv veckor före mötet skall valberedningen meddela röstberättigade föreningar uppgift på dem som
står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt återval.

21 § Förslagsrätt
Föreningar får senast åtta veckor före mötet till valberedningen avge förslag på personer för valen under
punkterna 9-11 i 11 §.
Valberedningen skall senast fyra veckor före mötet tillställa röstberättigade föreningar sitt förslag
tillsammans med uppgift på samtliga föreslagna personer.

22 § Kandidatnominering
Innan kandidatnomineringen börjar vid årsmötet, skall valberedningen meddela sitt förslag beträffande varje
val som skall förekomma.

