Att bilda en bowlingförening

En idrottsförening är en grupp människor som i organiserad form bedriver idrottslig
verksamhet. Självklart kan idrott bedrivas utan att en förening 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
dock tänka på att bildandet innebär ett visst ansvarstagande.
Tänk därför noga igenom varför ni önskar bilda en idrottsförening. Själva grundtanken är
att man bör ha en klar målsättning med föreningen.
Juridisk person Att idrottsföreningen blir en juridisk person - en ideell förening - torde
vara en av de främsta anledningarna till bildandet. En juridisk person kan äga tillgångar
och ha skulder, den kan vara part i avtal och kan uppträda som part inför domstol och
myndigheter. En juridisk person kan försättas i konkurs. Enligt gällande huvudregel är det
den juridiska personen som med sina tillgångar svarar för de förbindelser som
uppkommer i föreningen.
Innan en idrottsförening bildas bör därför elementära föreningskunskaper inhämtas!
Hur många måste man vara? Något minsta antal personer som måste vara med vid
bildandet finns inte fastlagt. För bildandet av en ekonomisk förening räcker med tre
personer, varför det kan antas att tre personer också är tillräckligt för bildandet av en
ideell förening.
Namn Av föreningsnamnet ska det framgå att det rör sig om en bowlingförening (t ex BK
Mosaik, Mosaik BC ). Namnet får inte vara ”upptaget”, väcka löje eller anstöt. Ortsnamn
är alltid fria att använda. Det kan vara bra att kontrollera namnet hos Svenska
Bowlingförbundet innan man beslutar sig.
Stadgar Som underlag för föreningens egna stadgar har RF tagit fram ”Normalstadgar för
idrottsförening”. Dessa ska i första hand ses som ett hjälpmedel, men de innehåller också
vissa åligganden som föreningar som önskar ansluta sig till RF måste acceptera. Häftet
”Normalstadgar för idrottsförening” finns RF:s hemsida www.rf.se under Bilda förening.
Hur går man till väga? Lämpligast är att kalla ihop intresserade till ett möte inför vilket
man annonserar att föreningen ska bildas.
Förslag till föredragningslista (punkter som bör finnas)
1. Val av mötesordförande
2. Val av protokollsekreterare
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
4. Fastställande av föredragningslista för mötet
5. Fråga om bildande av föreningen (ja eller nej)
6. Fastställande av närvaroförteckning/dagordning
7. Fastställande av stadgar
8. Fastställande av namn
9. Val av interimstyrelse (ordförande samt x antal ledamöter för tiden fram till första
ordinarie årsmötet)

Det är viktigt att protokoll upprättas. Av detta skall framgå vilka som varit närvarande
samt vilka beslut som fattats. Närvarolista och stadgar bör biläggas originalprotokollet.
När föreningen fått medlemskap i förbund inom RF tilldelas föreningen ett idrottsinternt
föreningsnummer som ska användas i kontakter med idrottsrörelsen.
Om man av någon anledning önskar ett organisationsnummer går det bra att få detta
genom att vända sig till lokala skattemyndigheten som då kräver in vissa formalia.
Vem kan man vända sig till? I första hand bör man vända sig till det
specialidrottsdistriktsförbund (SDF) man kommer att tillhöra (t ex Upplands
Bowlingförbund). I vissa fall kan SDF hänvisa vidare till det egna specialidrottsförbundet
(SF) - i ert fall Svenska Bowlingförbundet. När det gäller allmänna föreningsfrågor kan
vända sig till RF:s distriktsförbund (DF) runt om i landet (t ex Upplands Idrottsförbund).
Sammanfattning Att göra efter mötet då föreningen bildas:
•

Från den 1/1-2011 så måste alla föreningar ha ett organisationsnummer via
skatteverket. Ska finnas innan ansökan om Medlemskap skickas. Blankett till
ansökan via skatteverket:
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/blanketter/
info/8400.4.39f16f103821c58 f680007104.html

•

•

Ansökan om inträde görs via ett formulär direkt till Riksidrottsförbundet Denna
hittar ni på Svenska Bowlingförbundets hemsida: www.swebowl.se under
”förbundsinfo” – ”Bilda en idrottsförening”
Invänta besked om registrering

•

Kör igång!

Hallförening (H) På varje bowlinghall finns möjlighet att bilda en hallförening Denna har
samma formella status som en bowlingförening, men har en begränsad
verksamhetsinriktning. Här inriktar man sig på att ”fånga in” besökare på hallen och
anordna lokala aktiviteter - för att sedan kanske slussa in medlemmar i en ”vanlig”
bowlingförening. En hallförening kan endast ha B-licenser i sin förening och delta i lokalt
seriespel, men inte i Nationella serien.
Föreningen och hallen – hallen är föreningens ”hemmaplan”. Ett gott förhållande mellan
hallen och de aktiva föreningsmedlemmarna är naturligtvis ett villkor för trivsel och
utveckling. Dagens bowlinghallar är mötesplatser för många olika grupper av kunder och
besökande, var och en med sina behov och förväntningar. Därför finns det alltid behov av
en öppen dialog. En förutsättning för att kunna bedriva en bra föreningsverksamhet är att
hallen har möjlighet att erbjuda tider för klubbträning.
Viktiga datum Svenska Bowlingförbundets verksamhetsår sträcker sig mellan 1 juli och 30
juni. Maj månad är en viktig månad! Då ska anmälan till höstens serier vara inskickade.
Även övergångar till ny förening inför ny säsong ska göras i maj. Det kan vara bra att ha i
åtanke då man funderar över tidpunkten att starta en förening om man vill delta i det
seriespel som startar i aug/sept.

Tävlingslicenser Att vara medlem i en bowlingförening innebär att man har möjlighet att
lösa tävlingslicens. I licensavgiften är en olycksfallsförsäkring inbakad.
De olika licenstyperna är:
B - licens gäller för deltagande i individuella tävlingar med max 5 000 kr i total
värdesumma, samt till spel i av SDF arrangerat seriespel (tex distriktsserier och
reservlagsserier).
A - licens gäller för all sanktionerad tävlingsverksamhet i hela landet, dessutom i
internationella tävlingar
Para behörighet För fysiskt eller psykiskt funktionsnedsatta medlemmar kan till alla dessa
licensformer knytas en parabehörighet efter prövning.
Licensavgifterna varierar beroende på licenstyp, ålder och distrikt, förutom B-licensen som
kostar 30,- oavsett distrikt.
Serieverksamheten Nybildade föreningar som vill delta i seriespel, börjar i distriktets
lägsta serie. Vid avancemang fortsätter man vidare uppåt via distriktsserier till det
allsvenska seriesystemet. Det finns i varierande omfattning särskilt seriespel för olika
kategorier, t ex ungdom, juniorer och handikappade.
Tävlingar Det arrangeras tävlingar på olika nivåer – från internationella och nationella
mästerskap till lokala tävlingar av motionskaraktär. En del tävlingar spelas med personligt
handicap med ett individuellt snitt som baseras på seriespelet.
Blå Boken Blå Boken är bowlingens stadge- och regelsamling. Varje nybildad förening får
en egen ”Blå Bok”. Föreningen uppdaterar sedan nya sidor vartefter de publiceras på vår
hemsida. Besök www.swebowl.se under ”förbundsinfo”.
Ledare och Utbildning Inom bowlingidrotten finns organiserad utbildning inom flera
viktiga funktioner. Dessa är främst: tränare, ungdomsledare, tävlingsfunktionärer och
föreningsadministratörer. Inom varje SDF finns en utbildningsansvarig kontaktperson,
som kan lämna information om utbildningsprogrammet.
Kostnader Årsavgiften till Svenska Bowlingförbundet är 1500 eller 2500 kr/år. De flesta
SDF tar också ut någon form av årsavgift.
Bidrag För att kontrollera vilka bidrag föreningen är berättigad till kan man kontakta sitt
DF och kommunens fritidsförvaltning.

