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Senaste ändringarna 
Ändring  Datum  Ärende 

§ A 1, p 2-5 2021-10-03 Svensk bowling ändrat till bowlingidrotten 

§ A 2, p 2 2021-10-03 World Bowling till IBF samt DF till RF-SISU-region 

§ A 2, p 3 2021-10-03 World Bowling till IBF 

§ A 4, p 1.1 2021-10-03 Kommentar bör vara minst 5 medlemmar borttagen 

§ A 5 2021-10-03 DF till RF-SISU-region 

§ A 7, p 4 2021-10-03 DF till RF-SISU-region 

§ A 12, p 1-2 2021-10-03 Text om legitimationskort borttagen 

§ A 12, p 3 2021-10-03 Punkt om legitimationskort åt “annan” borttagen 

§ A 15, p 1 2021-10-03 Bowlinglicens T avvecklad 

§ A 15, p 5-6 2021-10-03 Från Specialdistrikt till SDF 

§ A 17, p 14 2021-10-03 Text fastställande av antalet övriga styrelsemedl bort 

§ A 17, p 18 2021-10-03 Förtydligat att det är 2 suppleanter 

§ A 18, p 6 2021-10-03 Ändrat hemsida till webbplats swebowl.se 

§ A 20, p 2 2021-10-03 Lagt till eller motsvarande, samt förenklat skrivning  

§ A 30, p 1 2021-10-03  Lagt till Suppl. ska vara av det minst representerade könet 

§ A 32, p 1 2021-10-03  Förtydligande om att även skattmästare utses 

§ A 32 2021-10-03  Punkter utse kommittéer och ge direktiv bort. Finns i § 33 

§ A 33 2021-10-03  Nytt stycke om direktiv. Flytt från § 32 

§ A 36 2021-10-03  Tagit bort onödig text  

§ A 42, p 1 2021-10-03  Förtydl. skriftig omröstning kan även ske elektroniskt 

§ A 42 2021-10-03  Tagit bort omodern punkt om telefonsammanträde. 

§ A 46 2021-10-03  Tagit bort upprätta röstlängd för SDF-möte 

§ A 46 2021-10-03  Numrerat om punker från p 17 pga borttag av punkt  

§ A 46, p 24 2021-10-03  World Bowling till IBF 

§ A 46, p 33 2021-10-03  Skrivit ut hela namnet för RS och RIN 

Bilaga 2 2018-10-09 Borttag av hela bilaga 2 - Gösta Zelléns minnesfond  

§ A 17, p 13 2017-10-17 Val av ordförande ökat från 1 till 2 år. 

§ A 17, p 14a 2017-10-17 Ny punkt. 

§ A 17, p 14b 2017-10-17 Ändrat ”halva antalet” till ”två eller tre”. 

§ A 30, p 1 2017-10-17 Tillägg om fördelning minst 40%. 

§ A 30, p 3 2017-10-17 Punkt om hedersordförande utgår helt. 

§ A 32, p 2 2017-10-17 Tagit bort begränsning att kommitté/verksamhetsansvarig 

inte får vara styrelseledamot. 

§ A 32, p 3 2017-10-17 Lagt till verksamhet och projekt, ändrat reglemente till 

direktiv 

§ A 33 2017-10-17 Lagt till verksamhet och utskott 

§ A 46 2017-10-17 Ändrat FIQ och WTBA till World Bowling 

§ A 1, p 4 2017-01-11 Angelägenheter ersatt av sammanhang. 

§ A 1, p 5 2017-01-11 Tillägg om rent spel och ärlighet och borttag av 

internationellt kontaktmedel. 

§ A 2, p 2-3 2017-01-11 FIQ borttaget och WTBA ersatt av World Bowling. 

§ A 15, p 1 2017-01-11 Riks/tävling/distrikt/hall-licens ersatt av Bowlinglicens 

A/B/C. 

Bilaga 1 2017-01-11 Se ”Senaste ändringarna” i Bilaga 1. 
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SVENSKA BOWLINGFÖRBUNDET 

STADGAR 
 

 

 

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 

 

§ A 1 Uppgift 
1. Svenska Bowlingförbundet har till ändamål att administrera bowlingidrotten i Sverige samt 

verka för dess utveckling och utbredning. 

 

2. Bowlingidrotten ska inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt 

som socialt och kulturellt avseende. 

 

3. Bowlingidrotten ska utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för 

alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens förutsättningar. 

 

4. Bowlingidrotten ska organiseras enligt demokratiska principer där individuellt inflytande 

och ansvarstagande eftersträvas i alla gemensamma sammanhang. 

 

5. Bowlingidrotten ska ha en värdegrund som verkar för rent spel, ärlighet och respekt för 

alla människors lika värde. 

 

 

§ A 2 Tillhörighet 
1. Svenska Bowlingförbundet (SvBF), som är en ideell förening, består av till SvBF anslutna 

ideella föreningar som bedriver bowlingverksamhet. 

 

2. SvBF tillhör Sveriges Riksidrottsförbund (RF), International Bowling Federation (IBF) och 

European Tenpin Bowling Federation (ETBF). 

 

SvBF är också medlem i Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) – s.k. recognised medlem. 

 

Genom medlemskap i SvBF blir föreningen också ansluten till Riksidrottsförbundet (RF). 

RF har för sin regionala verksamhet RF-SISU-region. SvBF har organiserat sin regionala 

verksamhet genom Specialdistriktsförbund (SDF). 

 

3. Utöver vad som i dessa stadgar föreskrivs gäller därför i tillämpliga delar RF:s, IBF:s och 

ETBF:s bestämmelser. 

 

 

§ A 3 Sammansättning 
SvBF utgör en sammanslutning av föreningar, som erhållit medlemskap i SvBF. 
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§ A 4 Inträde, utträde, uteslutning, återinträde 
1. Inträde. 

 1.1 För medlemskap erfordras: 

  1.1.1.  att ansökan om medlemskap är upprättad enligt RF:s anvisningar och är 

åtföljd av föreningens stadgar, vilka ska upprättas på grundval av RF:s 

Normalstadgar för idrottsförening; 

 

  1.1.2.  att föreningen på sitt program har sådan idrottslig verksamhet som 

administreras av SvBF; 

 

  1.1.3.  att föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet följa RF:s 

och SvBF:s stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat 

idrottsorgan;  

 

  1.1.4.  att föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF 

redan ansluten förening; 

 

  1.1.5.  att föreningen har betalt de avgifter som SvBF i vederbörlig ordning kan 

ha bestämt. 

  

 1.2 Lämnas föreningens ansökan utan bifall, får förening överklaga beslutet hos 

Riksidrottsnämnden (RIN). Se RF: s stadgar Kap 15. 

 

 1.3 Förening ska årligen  

- dels senast den 30 juni till SvBF uppdatera medlemsuppgifter i Idrott Online  

- dels senast på angivna datum erlägga fastställda avgifter. 

 

2. Utträde. 

 2.1 Förening som önskar utträda ur SvBF, ska göra skriftlig anmälan härom till SvBF. 

Utan att sådan anmälan föreligger kan förening uteslutas om den trots påminnelser 

inte följer vad som föreskrivs av RF och dess stadgar. 

 

 2.2 Förening som inte har betalt årsavgift under två på varandra följande år får anses ha 

begärt utträde ur SvBF. 

 

3. Uteslutning 

 Beslut om uteslutning fattas av Förbundsstyrelsen. Beslut kan överklagas hos 

Riksidrottsnämnden (RIN). 

 

4. Återinträde. 

 Förening som tidigare varit ansluten till SvBF och förverkat sitt medlemskap, ska för att 

vinna återinträde ha erlagt förfallna avgifter. 

 

5. Medlem i förening som underlåtit att fullfölja sina skyldigheter, äger inte rätt att starta i 

någon av SvBF eller dess underlydande organ godkänd tävling. 

 

6. Medlems personuppgifter 

Alla medlemmar har genom sitt medlemskap i en bowlingförening godkänt att SvBF 

centralt, SDF eller medlemmens förening registrerar och på annat sätt behandlar 

medlemmens personuppgifter. Medlemmen har genom sitt medlemskap också godkänt att 

uppgifterna, inom ramen för SvBF:s, SDF:ets eller föreningens verksamhet, offentliggörs 

oavsett framställningsform, t.ex. på föreningens hemsida. 

 



BLÅ BOKEN KAPITEL A - Stadgar Sid 6(17) 
 

 

§ A 5 Förenings anslutning till RF-SISU-region och SDF 
Varje till SvBF ansluten förening tillhör dels RF:s SISU-region dels SvBF:s 

Specialdistriktsförbund (SDF) inom vars verksamhetsområde föreningens hemort är belägen. 

 

 

§ A 6 Beslutande organ 
SvBF:s beslutande organ är förbundsmötet, extra förbundsmöte samt förbundsstyrelsen. 

 

 

§ A 7 Specialidrottsdistriktsförbund (SDF) 
1. SvBF:s regionala organ är Specialidrottsdistriktsförbund (SDF) och landet är uppdelat i 21 

SDF. 

 

2. SDF:s gränser är fördelade enligt nedan: 

 

Bohuslän-Dals BF omfattar kommunerna Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs, Lysekil, 

Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungsund, Lilla Edet, Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, 

Mellerud och Åmål. 

Dalarnas BF omfattar Dalarnas län 

Gotlands BF omfattar Gotlands län 

Göteborgs BF omfattar kommunerna Göteborgs Stad, Partille, Lerum, Mölndal, Kungälv, 

Ale, Härryda och Öckerö. 

Gästriklands BF omfattar kommunerna Ockelbo, Hofors, Gävle och Sandviken i 

Gävleborgs län. 

Hallands BF omfattar Hallands län. 

Hälsinglands BF omfattar kommunerna Ovanåker, Nordanstig, Ljusdal, Söderhamn, 

Bollnäs och Hudiksvall i Gävleborgs län. 

Jämtland Härjedalen omfattar Jämtlands län (administreras av SvBF) 

Medelpads BF omfattar kommunerna Sundsvall, Timrå och Ånge 

Norrbottens BF omfattar Norrbottens län 

Närkes BF omfattar Örebro län utom kommunerna Degerfors och Karlskoga 

Skånes BF omfattar Skåne län 

Småland Blekinge BF omfattar Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län och Blekinge 

län 

Stockholms BF omfattar Stockholms län utom kommunerna Södertälje, Nykvarn, 

Norrtälje och Sigtuna. 

Södermanlands BF omfattar Södermanlands län och Södertälje och Nykvarn kommuner i 

Stockholms län. 

Upplands BF omfattar Uppsala län och kommunerna Norrtälje och Sigtuna i Stockholms 

län 

Värmlands BF omfattar Värmlands län och kommunerna Degerfors och Karlskoga i 

Örebro län 

Västerbottens BF omfattar Västerbottens län 

Västergötlands BF omfattar kommunerna Gullspång, Mariestad, Töreboda, Karlsborg, 

Tibro, Hjo, Tidaholm, Skövde, Falköping, Skara, Götene, Vara, Lidköping, Essunga, 

Grästorp, Vårgårda, Tranemo, Mark, Svenljunga, Herrljunga, Vänersborg, 

Trollhättan, Alingsås, Borås, Bollebygd, Ulricehamn i Västra Götalands län. 

Västmanlands BF omfattar Västmanlands län 

Ångermanlands BF omfattar kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Örnsköldsvik 

Östergötlands BF omfattar Östergötlands län 
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3. SDF omfattar de föreningar som är medlemmar i SvBF och som har sin hemvist inom 

SDF:s geografiska område. 

 

4. SDF upprättas av SvBF efter samråd med vederbörande RF-SISU-regions styrelse och 

berörda föreningar. Innan beslut tas om SDF:s namn ska RF höras. 

 

5. SDF, som är självständiga ideella föreningar, ska enligt dessa stadgar och SDF:s stadgar 

arbeta som SvBF:s regionala organ i enlighet med SvBF:s ändamål enligt § A 1. 

 

6. SDF:s stadgar ska följa de av SvBF fastslagna och av RS granskade normalstadgarna för 

SDF. Ändring av eller tillägg till SDF-stadgar beslutas av SDF-möte och ska för att äga 

giltighet godkännas av SvBF. 

 

 

§ A 8 Verksamhets- och räkenskapsår 
1. Arbetsåret omfattar tiden från ordinarie förbundsmöte till och med nästkommande 

ordinarie förbundsmöte. 

 

2. Verksamhetsåret omfattar tiden från och med den 1 juli till och med den 30 juni. 

 

3. Räkenskapsåret omfattar tiden från och med den 1 juli till och med den 30 juni. 

 

 

§ A 9 Beslutsfattande 
1. Med undantag av i §§ A 11 och A 13 nämnda angelägenheter avgörs i händelse av 

omröstning alla frågor genom enkel röstmajoritet. 

 

2. Vid lika röstetal gäller i öppen omröstning det förslag som biträds av ordföranden, om 

denne är röstberättigad; vid öppen omröstning, där ordföranden inte är röstberättigad, samt 

vid val och sluten omröstning ska lotten avgöra. 

 

3. All omröstning ska ske öppet, om röstberättigat ombud inte yrkar sluten omröstning. 

 

 

§ A 10 Valbarhet 
1. För att vara valbar till förbundsstyrelsen eller revisor krävs att vederbörande är myndig och 

registrerad medlem i till SvBF ansluten röstberättigad förening. 

 

2. Beträffande val av revisor, se § A 29. 

 

3. Arbetstagare inom SvBF får inte väljas till ledamot av SvBF:s styrelse. Inte heller till 

revisor, revisorssuppleant eller till ledamot i valberedning i den organisation av vilken 

denne är anställd. 

 

4 a) Person, som innehar ledande befattning eller har ekonomiska intressen inom 

organisation eller företag som producerar eller marknadsför bowlingutrustning eller 

tjänster och är fristående från SvBF och dess organisation får inte väljas till 

ordförande eller vice ordförande av SvBF:s styrelse eller SDF-styrelse. Personen är 

inte heller valbar som revisor eller revisorssuppleant. 

 

 b) Personer med intressen enligt punkt 4a) får inte utgöra en majoritet av ledamöter 

eller röster inom SvBF:s styrelse eller dess valberedning. 
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 c) Samtliga ekonomiska eller andra intressen enligt punkt 4a), ska vara skriftligt 

redovisade som offentlig handling till valberedningen innan inval sker. 

 

5. SDF har möjlighet att införa begränsningar genom att göra en stadgeändring när det gäller 

valbarhet. 

 

6. Adjungerad ledamot äger förslags- och yttranderätt men inte rösträtt. 

 

 

§ A 11 SvBF:s upplösning 
1. Förslag om SvBF:s upplösning kan skriftligen framläggas av SDF eller ledamot av 

förbundsstyrelsen senast den 12 juni aktuellt arbetsår. 

 

2. Vid förbundsmöte ska förbundsstyrelsens utlåtande i ärendet föreligga. 

 

3. SvBF kan upplösas genom beslut av två på varandra följande förbundsmöten med minst ett 

års mellanrum, av vilket det ena ska vara ordinarie. För besluts giltighet fordras minst 2/3 

majoritet av närvarande antal röster. 

 

4. Efter beslutande om upplösning ska SvBF:s tillgångar och handlingar överlämnas till 

Riksidrottsförbundet (RF). 

 

 

§ A 12 Tillträde till tävling eller uppvisning 
1. Förbundsstyrelsens ledamöter och revisorer har fritt tillträde till alla tävlingar och 

uppvisningar inom SvBF. 

 

2. Ledamöter i SDF-styrelser har fritt tillträde till alla tävlingar eller uppvisningar inom SDF-

området. 

 

 

§ A 13 Stadgeändring 
1. Förslag till ändring av dessa stadgar kan skriftligen framläggas av SDF, SDF-styrelse eller 

ledamot av förbundsstyrelsen senast den 12 juni aktuellt arbetsår. 

 

2. Vid förbundsmöte ska förbundsstyrelsens utlåtande i ärendet föreligga. 

 

3. För beslut om ändring av stadgar krävs 2/3 röstmajoritet vid ordinarie förbundsmöte. 

 

4. Beslut om ändring av SvBF:s stadgar och tävlingsregler ska alltid insändas till RS. RS har 

rätt att påkalla ändring av stadgarna och tävlingsreglerna om de strider mot RF:s stadgar 

eller på annat sätt anses vara olämpliga. 

 

5. SvBF:s ändamål stadgat i § A 1 får inte ändras utan att RS beslutat att så får ske. Ändring 

av stadgar kan träda ikraft omedelbart om så beslutas av förbundsmötet. 
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FÖRBUNDSMÖTE 
 

 

§ A 14 Tidpunkt, sammansättning, kallelse 
1. Ordinarie förbundsmöte ska årligen äga rum senast under oktober månad på tid och plats 

som förbundsstyrelsen beslutar. 

 

2. Förbundsmöte får inte äga rum när Riksidrottsmöte pågår. 

 

3. Förbundsmöte består av ombud utsedda av specialdistriktsförbunden, (SDF). Kallelse till 

förbundsmötet ombesörjs av förbundsstyrelsen genom annons, införd i RF:s och SvBF:s 

officiella kungörelseorgan senast 30 dagar före mötet. 

 

4. Föredragningslista samt verksamhets- och förvaltningsberättelse utsänds till varje SDF och 

befullmäktigat ombud senast tio dagar före förbundsmötet. 

 

5. Förbundsstyrelsen ska varje år anordna en SDF-konferens. 

 

 

§ A 15 Röstlängd, rösträtt 
1. Vid förbundsmöte får föreningarna inom enskilt SDF röstetal som baseras på registrerade 

aktiva licenser den 30 april, samma kalenderår som förbundsmötet. Föreningarna ska 

senast den 30 juni ha fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter för att vara med i 

beräkningen. 

 

Fördelningen sker enligt rak antalsmodell. Viktning sker enligt nedanstående. 

 

 Licenstyp vikt 

- Bowlinglicens A 4 

- Bowlinglicens B 2 

 

 

2. Justeringsfaktor 1000 används för justering. 

 

3. Mandatfördelning startar med att samtliga SDF tilldelas var sitt fast mandat. Därefter 

fördelas resterande mandat enligt punkt 1. Antal mandat för föreningarna inom enskilt SDF 

får ej överstiga 12% av totala antalet mandat. 

 

4. Det åligger förbundsstyrelsen att upprätta röstlängd att gälla för tiden 1 juli - 30 juni utifrån 

punkt 1 - 3 och ses över årligen Röstlängd gäller oförändrat till dess ny fastställts. 

 

5. Om röstberättigat ombud stadgas i § A 16. 

 

 

§ A 16 Ombud, ombudsman 
1. Ombud ska vara myndig samt medlem av röstberättigad förening inom det distrikt vars 

SDF denne representerar. 

 

2. Distriktsorganisationen äger rätt utse ombud i enlighet med röstetalet. 

 

3. För bowlingorganisation vars distriktsorgan utgörs av ombudsman, är denne ombud. 
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4. Vid förhinder för denne eller om sådan bowlingorganisation äger utse fler än ett ombud ska 

de inom distriktet till SvBF anslutna, röstberättigade föreningar beredas tillfälle att utse 

ombud. 

 

5. Ombud ska medföra fullmakt från det SDF denne representerar. 

 

6. Ombud för ett SDF får företräda högst en sjättedel (1/6) av det sammanlagda antal röster 

som ingår i den av SvBF godkända röstlängden. 

 

7. Ordinarie ledamot eller suppleant i förbundsstyrelsen äger under sin mandattid inte rätt att 

vid förbundsmöte delta som ombud för sitt SDF. 

 

 

§ A 17 Ärenden 
 

Vid ordinarie förbundsmöte ska följande ärenden förekomma: 

1. upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd; 

2. fråga om mötet blivit behörigt utlyst; 

3. val av ordförande och sekreterare för mötet; 

4. val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll; 

5. föredragning av förbundsstyrelsens och revisorernas berättelser; 

6. fastställande av resultat- och balansräkning; 

7. fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen; 

8. beslut i anledning av SvBF:s vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; 

9. fastställande av officiella organ; 

10. av förbundsstyrelsen eller revisorerna väckta förslag; 

11. förbundsstyrelsens förslag i anledning av motion, som senast den 12 juni inkommit till 

förbundsstyrelsen från specialdistriktsförbund. 

Motion från förening insänds genom vederbörande SDF, som har att yttra sig till 

förbundsstyrelsen över förslaget. 

 Förslaget föreläggs förbundsmötet med utlåtande från förbundsstyrelsen; 

12. fastställande av inkomst- och utgiftsstat samt valberedningens förslag till fastställande av 

arvode för förbundsstyrelsens valda ledamöter; 

13. val av förbundsordförande tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för en tid av två år; 

14. val av två eller tre styrelseledamöter för en tid av två år; 

15. val av en styrelsesuppleant för tiden till nästkommande ordinarie förbundsmöte; 

16. val av två revisorer, varav minst en auktoriserad eller godkänd revisor, samt två personliga 

suppleanter för tiden till nästkommande ordinarie förbundsmöte; 

17. val av ombud samt suppleanter till Riksidrottsmötet; 

18. val av ordförande och två ledamöter samt två suppleanter i valberedningen för 

nästkommande ordinarie förbundsmöte. 

 

Annat ärende än vad som ovan angivits får inte avgöras på ordinarie förbundsmöte. 

 

 

§ A 18 Extra förbundsmöte 
1. Förbundsstyrelsen (FS) har rätt att sammankalla till ett extra förbundsmöte. 

 

2. FS är skyldig att kalla till extra förbundsmöte när SvBF:s revisorer med angivande av skäl 

skriftligen kräver det eller när det skriftligen begärs av minst 2/3 av samtliga SDF eller av 

ett antal SDF som tillsammans representerar minst 2/3 av totala antalet röster enligt 

upprättad röstlängd. 
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Underlåter FS att inom en månad kalla till extra förbundsmöte, får de som krävt mötet 

ombesörja kallelse.  

 

3. Extra förbundsmöte får inte äga rum under tid då Riksidrottsmöte pågår. 

 

4. Vid extra förbundsmöte får endast i föredragningslista upptagna ärenden avgöras. 

 

5. Kallelse samt förslag till föredragningslista översänds till ombuden senast 14 dagar före det 

extra förbundsmötet. 

 

6. Kallelse samt förslag till föredragningslista ska dessutom annonseras på SvBF:s webbplats 

swebowl.se före det extra förbundsmötet. 

 

7. Föredragningslista vid extra förbundsmöte: 

 

 1. upprop och godkännande av fullmakter; 

 2. val av ordförande och sekreterare för mötet. 

 3. val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet; 

 4. fråga om mötet blivit behörigt utlyst; 

 5. av förbundsstyrelsen väckta förslag; 

 6. förbundsstyrelsens förslag i anledning av sådant ärende som avses i § A 18 p 2. 

 

 

§ A 19 Beslutsmässighet 
Förbundsmötet är beslutsmässigt om närvarande ombud för SDF företräder mer än hälften av 

sammanlagda antalet röster enligt senast fastställd röstlängd. 

 

 

§ A 20 Yttrande- och förslagsrätt 
1. Yttrande- och förslagsrätt tillkommer distriktsombud, ledamöter av förbundsstyrelsen och 

revisorerna. 

 

2. Yttranderätt tillkommer hedersordförande, RF:s representant, av SvBF anställda personer 

samt ordförande eller därtill utsedd ledamot i kommitté eller motsvarande vid behandling 

av ärende, som berör kommitténs verksamhet. 

 

3. Övriga närvarande äger inte yttranderätt utan förbundsmötets medgivande. 

 

 

§ A 21 Votering 
Begärd votering, ska verkställas med upprop, utom i de fall sluten omröstning begärts. Utgången 

bestäms genom enkel röstmajoritet utom i fall, som anges i §§ A 11 och A 13. 

 

 

 

 

VALBEREDNING 
 

§ A 22 Sammansättning 
1. Valberedningen ska bestå av tre ordinarie ledamöter samt två suppleanter, samtliga valda 

av förbundsmötet. 
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2. De tre ordinarie ledamöterna ska vara representerade av bägge könen. Suppleanterna ska 

vara lika fördelade mellan könen.  
 

3. Olika åldersgrupper bör finnas representerade bland de ordinarie ledamöterna och  

suppleanterna. 

 

4. Valberedningens ordförande utses av förbundsmötet bland de tre ordinarie ledamöterna. 

 

5. Till ledamot i valberedningen kan inte utses ledamot av förbundsstyrelsen. 

 

 

§ A 23 Val av vice ordförande och sekreterare 
Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande och sekreterare. 

 

 

§ A 24 Sammanträden och beslutsmässighet 
1. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så 

bestämmer. 

 

2. Valberedningen är beslutsmässig när den är till fullo samlad. Vid förhinder för ordinarie 

 ledamot ska suppleant kallas. 

 

 

§ A 25 Tidpunkt för kandidaturförfrågan 
1. Valberedningen ska senast sju månader före ordinarie förbundsmöte skriftligen fråga dem, 

vilkas mandattid går ut vid nästkommande förbundsmöte, om de är villiga att kandidera för 

den kommande mandatperioden. Skriftliga svar ska vara valberedningen tillhanda senast 

två veckor efter förfrågan. 

 

2. Senast sex månader före ordinarie förbundsmöte ska valberedningen meddela samtliga 

SDF vilka av de tillfrågade som avböjt kandidatur. 

 

 

§ A 26 Förslag från SDF och medlemsföreningar 
Senast fyra månader före ordinarie förbundsmöte får SDF och medlemsföreningar till 

valberedningen avge förslag på personer för valen under § A 17, pp 13-16. Förslag ska åtföljas 

av meritförteckning för föreslagen person. 

 

 

§ A 27 Delgivning av förslag 
Senast fyra veckor före det ordinarie förbundsmötet ska valberedningen skriftligen delge 

samtliga SDF sitt förslag beträffande varje val enligt § A 17, pp 13-16 samt meddela namnen på 

de kandidater som i övrigt nominerats. Informationen till SDF ska även innefatta 

meritförteckning för samtliga nominerade kandidater. Valberedningen ska samtidigt redovisa sitt 

förslag om arvode för förbundsstyrelsens valda ledamöter att behandlas enligt § 17 punkten 12. 

 

 

§ A 28 Åligganden i övrigt 
1. Valberedningen ska i sitt arbete fortlöpande följa verksamheten inom förbundsstyrelsen. 
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2. Innan kandidatnominering påbörjas för val enligt § A 17, pp 13-16, ska valberedningen 

meddela sitt förslag beträffande de val som ska förekomma. 

 

3. Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad denne i denna egenskap fått 

kännedom om. 

 

4. Valberedningens beslut ska protokollföras och efter förbundsmötet ska protokollet 

 överlämnas till förbundsstyrelsen. 

 

 

 

 

REVISION, REVISORER 
 

 

§ A 29 Revision, revisorer 
1. SvBF:s förvaltning och räkenskaper revideras av två revisorer. Av dessa ska minst en vara 

auktoriserad eller godkänd revisor. 

 

2. Förbundsstyrelsens räkenskaper och övriga handlingar överlämnas till revisorerna senast 

en (1) månad före förbundsmötet. 

 

3. Handlingar efter verkställd revision samt revisionsberättelse ska vara förbundsstyrelsen 

 tillhanda senast före förbundsmötet. 

 

 

 

 

FÖRBUNDSSTYRELSEN 
 

 

§ A 30 Sammansättning 
1. SvBF:s styrelse utgörs av förbundsordföranden och fem ordinarie ledamöter. Båda könen 

ska vara representerade i styrelsen, och fördelningen ska vara minst 40% av vartdera könet 

(exklusive ordförande). Dessutom utses av förbundsmötet en suppleant till styrelsen. 

Suppleanten ska vara av det minst representerade könet. 

 

2. Till förbundsstyrelsen adjungeras generalsekreteraren. 

 

 

§ A 31 Mandattid 
Styrelsen som är gemensamt ansvarig för SvBF:s förvaltning, fungerar från ordinarie 

förbundsmöte till och med nästföljande ordinarie förbundsmöte. 

 

 

§ A 32 Konstituerande möte 
1. Vid sammanträde (konstituerande möte) som hålls omedelbart efter ordinarie 

förbundsmöte utser förbundsstyrelsen inom sig vice ordförande, skattmästare och 

sekreterare. 
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§ A 33 Kommittéer, projekt och verksamheter 
Förbundsstyrelsen tillsätter vid varje tillfälle lämpligt antal kommittéer, verksamheter, utskott 

och projektgrupper för att på bästa sätt leda och utveckla svensk bowling. 

 

För kommittéer, verksamheter, utskott och projektgrupper gäller särskilda av förbundsstyrelsen 

fastställda direktiv. 

 

 

§ A 34 Visst uppdrag 
Förbundsstyrelsen kan utse enskild person att fullgöra visst uppdrag. 

 

 

§ A 35 Beslut i tvister, bestraffningsärenden 
Förbundsstyrelsen beslutar i tvister och bestraffningsärenden i enlighet med vad som stadgas i §§ 

A 45 samt A 46, p 31.  

 

 

§ A 36 Åliggande i övrigt 
Om förbundsstyrelsens åliggande i övrigt stadgas i §§ A37-A46 

 

 

 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS ÅLIGGANDE 
 

 

§ A 37 Uppdrag 
Förbundsstyrelsen handhar ledningen av SvBF:s verksamhet. 

 

 

§ A 38 Sammanträden 
1. Förbundsstyrelsen sammanträder minst sex gånger årligen, nämligen: 

 

 1.1 omedelbart efter ordinarie förbundsmöte; 

 

 1.2 omedelbart före ordinarie förbundsmöte; 

 

1.3 däremellan minst fyra gånger under arbetsåret. 

 

2. Ytterligare sammanträde hålls då minst halva antalet styrelseledamöter så kräver. 

 

 

§ A 39 Kallelse 
1. Kallelse till sammanträde utfärdas av förbundsordförande. Kallelse utsänds minst 30 dagar, 

och föredragningslistan minst sju dagar före sammanträde. 

 

2. Om synnerliga skäl föreligger, kan förbundsordförande utfärda kallelse utan iakttagande av 

föreskrifter i § A 39 p 1. 
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§ A 40 Ordförandes förfall 
Vid förfall av förbundsordförande inträder styrelsens vice ordförande i dennes ställe. Vid förfall 

även av vice ordförande öppnas styrelsemöte av den till tjänsteåren äldste styrelseledamoten 

under vars ledning val av ordförande för sammanträdet förrättas. 

 

 

§ A 41 Beslutsmässighet 
Förbundsstyrelsen är beslutsmässig, efter kallelse i vederbörlig ordning med minst tre ordinarie 

ledamöter närvarande. 

 

 

§ A 42 Skriftlig omröstning 
1. Ärende av sådan beskaffenhet, att uppskov med dess handläggning till nästkommande 

samlade sammanträde anses kunna förorsaka olägenheter, kan om förbundsordförande 

finner lämpligt, avgöras genom skriftlig omröstning inom förbundsstyrelsen. Skriftlig 

omröstning kan ske via traditionell postgång, epost eller webtjänst.  

 

2. Förbundsordförande ska tillsända samtliga styrelseledamöter en fullständig redogörelse för 

ärendet samt avskrift eller kopior av erforderliga handlingar samt uppställd 

voteringsproposition att besvara med ja eller nej samt uppgift, inom vilken tid svar ska ha 

inkommit. 

 

3. Förbundsordförande sammanräknar inkomna röster och verkställer, om minst tre ledamöter 

deltagit i omröstningen, det fattade beslutet vilket anmäls vid nästa sammanträde. 

 

 

§ A 43 Omröstning 
1. Om inte annat begärs, ska omröstning ske öppet. 

 

2. Begärs votering, ska den verkställas efter upprop och utom vid val, ske öppet. Utgången 

bestäms genom enkel röstmajoritet. 

 

3. Vid lika röstetal ska det förslag som ordföranden biträder godkännas utom vid val, då 

lotten ska avgöra. 

 

4. För alla beslut krävs att minst tre ledamöter är ense om beslutet. 

 

 

§ A 44 Fullmakt 
Styrelsemedlem får inte rösta genom fullmakt. 

 

 

§ A 45 Bestraffningsrätt 
Förbundsstyrelsen förbehålls bestraffningsrätten i nedan närmare angivna fall: 

 

1. SvBF:s mästerskapstävlingar; 

 

2. Annan av SvBF sanktionerad tävling; 

 

3. Läger och kurser anordnade av SvBF; 

 

4. Internationella tävlingar och mästerskap. 
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Kommentar: Förbundsstyrelsen äger rätt att överlåta bestraffningsrätten till något av sina 

organ. 

 

 

§ A 46 Åligganden i övrigt 
Förutom vad som föreskrivs i §§ A 30-A 45 under huvudrubrikerna Förbundsstyrelsen och 

Förbundsstyrelsens åliggande åligger det förbundsstyrelsen bland annat att: 

 

1. verkställa förbundsmötets beslut; 

 

2. utfärda erforderliga föreskrifter och instruktioner; 

 

3. besluta om landskamper och internationella tävlingar; 

 

4. anordna seriesystem och andra nationella tävlingar, samt besluta om nationella tävlingar i 

övrigt; 

 

5. föra protokoll, medlemsmatrikel, straffliggare m.m.; 

 

6. förvara inkommande skrivelser samt kopior av utgående skrivelser; 

 

7. förvalta SvBF:s medel på ett betryggande sätt; 

 

8. föra fullständiga räkenskaper; 

 

9. besluta om anslag samt upptagande eller beviljande av lån; 

 

10. inrätta och dra inbefattningar hos SvBF; 

 

11. bestämma om organisationen av, samt tjänsten vid SvBF:s kansli och tillsätta tjänstemän 

och övriga befattningshavare; 

 

12. besluta om löner och arvoden; 

 

13. besluta om tecknande av SvBF:s firma; 

 

14. tillse, att SvBF:s material, arkiv, samlingar och övrig egendom vårdas, underhålls samt 

försäkras till betryggande belopp samt föra inventarieförteckning över SvBF:s egendom; 

 

15. senast en månad före ordinarie förbundsmöte till förbundsrevisorerna överlämna 

räkenskaperna; 

 

16. upprätta röstlängd för förbundsmötet enligt SvBF:s stadgar § A 15; 

 

17. godkänna tävlingsfunktionärer och instruktörer; 

 

18. besluta om förtjänsttecken, diplom och övriga utmärkelser; 

 

19. upprätta berättelse över SvBF:s verksamhet och förvaltning för verksamhetsåret; 

 

20. upprätta resultat- och balansräkning per den 30 juni samt lämna förslag till förbundsmötet i 

anledning av SvBF:s vinst eller förlust; 
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21. upprätta förslag till SvBF:s inkomst- och utgiftsstat; 

 

22. bereda ärenden som ska behandlas vid förbundsmötet; 

 

23. föra SvBF:s och dess organisationers talan gentemot utländsk idrottsorganisation; 

 

24. vidta av IBF samt ETBF föreskrivna åtgärder i fråga om förseelser, begången av utländsk 

spelare, funktionär eller organisation; 

 

25. föra anteckningar rörande svenska rekord; 

 

26. föra register över innehavare av förtjänstmedaljer, hederstecken, diplom och andra 

utmärkelser; 

 

27. avge yttrande, som infordras av Riksidrottsförbundet; 

 

28. om så erfordras granska SDF:s, distriktsombudsman och till SvBF ansluten förenings 

räkenskaper och handlingar, dock endast vad det gäller bowlingidrotten; 

 

29. i övrigt besluta i frågor rörande bowlingidrotten; 

 

30. enligt Riksidrottsförbundets stadgar utöva prövningsrätt i överklagande av beslut som inte 

avser bestraffningsärenden samt i bestraffningsärenden enligt RF:s Kap 14 och 15; 

 

31. pröva och avgöra fråga om upptagande av ny förening samt uteslutning av förening; 

 

32. fortlöpande till RF anmäla avförda föreningar; 

 

33. på begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS) lämna sådana upplysningar, som krävs för RS:s 

stadgeenliga uppgifter, samt på begäran av Riksidrottsnämnden (RIN) avge yttrande till 

nämnden; 

 

34. aktivt verka för en drog- och dopingfri idrott inom vår verksamhet 
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SVENSKA BOWLINGFÖRBUNDET 

STADGAR, BOWLINGFONDEN 
 

 

 

 Innehåll 
 

 § 1  Ändamål 

 § 2  Ansökningskriterier 

 § 3  Bidragsmedel 

 § 4  Ansökan 

 § 5  Styrelsens sammansättning 

 § 6  Verksamhets- och räkenskapsår 

 § 7  Förvaltning 

 § 8  Revisorer 

 § 9  Fondens upplösande 

 § 10  Ändring av stadgar 

 

 

 

Senaste ändringarna 
Ändring Datum Ärende 

§ 4, p 1 2021-10-03 Ändrat Elit- och talangansvariga till Sportchef. 

§ 4, p 3 2021-10-03 Ändrat Elit- och talangansvariga till Sportchef. 

§ 3 2017-01-11 Ändrat från ” högst uppgå till ränteintäkterna” till minst 

5000 kr. 

§ 4, p 1 2017-01-11 Ändrat 10:e till 30:e aug samt JK till Elit/talang. 

§ 4, p 2 2017-01-11 Tagit bort text om att endast personer på kandidatlista kan 

ansöka. 

§ 4, p 3 2017-01-11 Ändrat JK till Elit/talang. Gamla p3 bort, gällande att 

ändamål och kostnadsberäkning ska framgå. 

Hela dokumentet 2006-11-01 Dessa stadgar flyttade från Kapitel A till ”Bilaga 1 till 

Kapitel A 

§ 4, p 1-2, 3 2006-11-01 Förändrade datum och ändring Elitkommitté till JK. 

§ 5 1999-10-01 Styrelsesammansättning 
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SVENSKA BOWLINGFÖRBUNDET 

STADGAR, BOWLINGFONDEN 
 

 

 

 

§ 1  Ändamål 
Bowlingfonden, ursprungligen instiftad av svensk bowlings initiativtagare, Bruno Söderström 

och sedermera överlåten till Svenska Bowlingförbundet, har till ändamål att genom ekonomiska 

bidrag stödja yngre medlemmar. 

 

 

§ 2  Ansökningskriterier 
Flicka eller pojke skall för att ifrågakomma dels vara licensierad medlem i Svenska 

Bowlingförbundet, dels hålla juniorålder under det verksamhetsår ansökan avser. Därmed förstås 

tidsperioden 1 juli - 30 juni. 

 

 

§ 3  Bidragsmedel 
Bidragsmedel ska varje verksamhetsår uppgå till minst 5 000 kr. 

 

 

§ 4  Ansökan 
1. Ansökan om bidrag sker efter avslutat verksamhetsår. Senast 30 augusti, utifrån av SvBF:s 

Sportchef upprättad kandidatförteckning, upptagande högst fem namn. 

 

2. Denna kandidatförteckning kompletteras med de kandidater som av SDF nominerats före 1 

juli. 

 

3. Utifrån inkomna ansökningar lämnar Sportchef prioriteringsförslag till bowlingfondens 

styrelse för beslut. 

 

 

§ 5  Styrelsens sammansättning 
Bowlingfondens styrelse utgörs av SvBF:s styrelse. 

 

 

§ 6  Verksamhets- och räkenskapsår 
Bowlingfondens verksamhets- och räkenskapsår skall vara 1 juli ena året till 30 juni påföljande 

år. Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning skall ingå i SvBF:s 

verksamhetsberättelse. 

 

 

§ 7  Förvaltning 
Bowlingfonden skall förvaltas av Svenska Bowlingförbundet. 

 

 

§ 8  Revisorer 
Revisorer skall vara Svenska Bowlingförbundets revisorer. 
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§ 9  Fondens upplösande 
1. Förslag om bowlingfondens upplösning kan skriftligen framläggas av 

specialdistriktsförbund eller ledamot av förbundsstyrelsen senast den 12 juni det aktuella 

verksamhetsåret. 

 

2. Vid förbundsmöte skall förbundsstyrelsens utlåtande i ärendet föreligga. 

 

3. Fonden kan upplösas genom beslut av två på varandra följande förbundsmöten, av vilka 

det ena skall vara ordinarie, varvid för besluts giltighet fordras 2/3 majoritet av närvarande 

antal röster. 

 

4. Efter sålunda beslutad upplösning skall fondens tillgångar och handlingar överlämnas till 

Svenska Bowlingförbundet. 

 

 

§ 10  Ändring av stadgar 
Förslag till ändring av bowlingfondens stadgar gäller bestämmelser enligt Kap A, SvBF:s 

stadgar, § A 13. 




