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Inledning  

Vad är stadgar? 

Stadgarna för Svenska Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet utgör det av medlemsföreningarna gemensamt 
antagna regelverk efter vilket förbundets verksamhet ska organiseras och bedrivas. I mångt och mycket kan 
stadgarna sägas vara ett av medlemmarna ingånget avtal – en överenskommelse mellan medlemmarna, ett 
medlemsavtal.  

Medlemsföreningarna har gemensamt kommit överens om hur stadgarna ska se ut, och har alltid möjlighet att 
genom motion till förbundsmötet föreslå ändringar av stadgarna. Beslut om stadgeändring av förbundsmötet 
kan bara ske med att minst 2/3 av antalet röstande bifaller förslaget.  

Medlemsföreningar förutsätts följa de antagna stadgarna, och bryter förening mot stadgarna (avtalsbrott) 
riskerar föreningen att uteslutas. Medlemskapet är frivilligt och kan förening inte längre ställa upp på vad som 
anges i stadgarna finns alltid rätten att begära sitt utträde ur förbundet (”säga upp avtalet”).  

Förklaring av några begrepp i stadgarna och på förbundsmöte 

I stadgarna finns några begrepp som för den oinvigde kan tyckas vara oklara. Nedan förklaras därför några av 
dessa: 

• Organisationsnummer – är det ”personnummer” som juridiska personer får av Skatteverket. 

• Firma – är förbundets fullständiga namn, som används till exempel vid avtalsskrivning när behöriga 
personer skriver under som firmatecknare. 

• Fysisk person – är enskild individ till skillnad från juridisk person, som föreningar och förbund utgör. 

• Acklamation – ljudligt bifallsrop, dvs att ombuden ropar ”Ja!” 

• Votering – när ombud ropar votering önskar hen att ”Ja-rösterna” ska räknas. 

• Propositionsordning – innan beslut fattas ordnar mötesordföranden de förslag som finns att rösta på. 

• Verksamhetsrevisor – av årsmötet vald lekmannarevisor som utöver auktoriserade revisorn ska 
granska verksamheten. 

• Idrottsombudsmannen – en av RF inrättad funktion  
(se https://www.rf.se/RFarbetarmed/Tryggidrott ) 

Förkortningar 

Några av de förkortningar som används genomgående inom idrottsrörelsen och i dessa stadgar förklaras nedan. 

RF Sveriges Riksidrottsförbund 

RS Riksidrottsstyrelsen (RF:s styrelse) 

DF Distriktsidrottsförbund (RF:s regionala organ) 

SF Specialidrottsförbund (RF:s medlemsförbund= Svenska Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet) 

SDF Specialidrottsdistriktsförbund (SF:s regionala organ) 

RIN  Riksidrottsnämnden (Idrottens ”högsta domstol”) 

DoN Dopingnämnden (första dömande instans i alla dopingärenden) 

DopK Dopingkommissionen (har det övergripande ansvaret för idrottens antidopingverksamhet) 

RF:s mästerskapstävlingar (enl 12 kap. 1 § RF:s stadgar): 

SM svenska mästerskapstävlingar 

DM distriktsmästerskapstävlingar 

JSM  svenska mästerskapstävlingar för juniorer 

https://www.rf.se/RFarbetarmed/Tryggidrott
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JDM distriktsmästerskapstävlingar för juniorer 

 

 
 
 
 
 

Stadgar för Svenska Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet  

Förbundet bildades ursprungligen 1904 som Svenska Skridskoförbundet. Efter ett beslut 2020 om att 
även bedriva kälksport inom förbundet så beslutades det 2021 om namnändring.  
 
Svenska Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet har sin hemort i Stockholm stad/kommun och har 
organisationsnummer 802003-0758. 

1 Kap Allmänna bestämmelser   

1 §   Ändamål och uppgifter 

Svenska Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet (Swedish Skating, Sliding and Rolling Sports 
Federation) har till ändamål att stödja, leda, företräda, utveckla och skapa förutsättningar för alla 
våra idrotter nationellt, såväl tränings-, tävlings- som friluftsinriktat, på sådant sätt att de står i 
överensstämmelse med idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund, samt företräda våra 
idrotter internationellt. 

Förbundet bedriver följande idrotter: 

• Skridskoidrotter  Long Track (hastighetsåkning), Short Track och Långfärdsskridsko. 

• Kälkidrotter Alpinrodel, Banrodel, Bob, Naturrodel, Skeleton och Sledcross. 

• Rullidrotter Inline (landsväg och bana) och Roller Derby. 

Förbundet ska aktivt verka för att verksamheten  

• utformas och organiseras så att de i någon form blir tillgänglig för alla; 

• organiseras enligt demokratiska principer och att individuellt inflytande och ansvarstagande 
ska eftersträvas i gemensamma angelägenheter; och 

• är öppen, inkluderande och respekterar alla människors lika värde. 

2 §   Sammansättning 

Förbundet består av de föreningar som enligt 2 kap. 1 § erhållit medlemskap i förbundet. 

3 §   Medlemskap i nationella och internationella frilufts- och idrottsorganisationer  

Förbundet är medlem i  

• Sveriges Riksidrottsförbund (RF) 

• Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) 

• Svenskt Friluftsliv 

• International Skating Union (ISU) 

• Confédération Européenne de Roller Skating (CERS) 

• World Skate 

• Federation Internationale de Luge de Course (FIL) 

• International Bobsleigh och Skeleton Federation (IBSF)  
 

Förbundet och dess olika organ samt förtroendevalda, ledare och funktionärer ska i tillämpliga delar 
följa nämnda organisationers stadgar, reglementen och övriga bestämmelser samt fattade beslut, 
som utgör en integrerad del av förbundets regelverk. 
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4 §   Beslutande organ 

Förbundets beslutande organ är förbundsmötet, extra förbundsmöte och förbundsstyrelsen samt av 
förbundsmötet vald disciplinnämnd.   

5 §   Sammansättning av styrelse med mera 

Förbundet och medlemsföreningar ska aktivt verka för att styrelse, valberedning och andra organ får 
en sammansättning som präglas av mångfald och jämställdhet.  

6 §   Firmateckning 

Förbundets firma tecknas av förbundsstyrelsen. 

Förbundsstyrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till en eller flera särskilt utsedda 
personer. 

Den som genom delegation fått fullmakt att företräda förbundet ska återrapportera till 
förbundsstyrelsen. 

7 §   Verksamhets- och räkenskapsår 

Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 
december. 

8 §   Stadgeändring 

För ändring av stadgarna krävs beslut av förbundsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. 

9 §   Skiljeklausul 

Talan i tvist där parterna, vid tidpunkten för tvistens uppkomst, är enskild medlem i förening, 
funktionär, förening, IdrottsAB, SDF, DF, SF eller RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist 
ska, utom ifall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s stadgar, dessa stadgar eller 
tävlingsregler, avgöras enligt av RF fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd.  

10 §   Upplösning av förbundet 

För upplösning av förbundet krävs beslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra 
följande förbundsmöten, hållna med minst sex månaders mellanrum. 

I beslut om upplösning av förbundet ska anges dels att förbundets tillgångar ska användas till ett 
bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var det upplösta förbundets handlingar med mera ska 
arkiveras till exempel i folkrörelsearkiv eller motsvarande. 

Beslutet, tillsammans med kopior av förbundsstyrelsens och förbundsmötets protokoll i ärendet, 
samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska snarast skickas till RF. 
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2 Kap Förbundets medlemmar - föreningarna 

1 §   Medlemskap i förbundet 

Ideell förening, som består av enbart fysiska personer, får efter skriftlig ansökan upptas som medlem 
i förbundet om nedanstående villkor är uppfyllda.  

1. Ansökningen om medlemskap är upprättad enligt RF:s anvisningar, vilket innebär uppgift om 
föreningens organisationsnummer, och är åtföljd av föreningens stadgar, som ska upprättas på 
grundval av RF:s stadgemall för idrottsföreningar. Om en sökande förening bedriver idrottslig 
verksamhet endast som en del av annan huvudsaklig verksamhet, och därför inte har stadgar som 
anknyter till RF:s stadgemall, är det tillräckligt att föreningen skriftligen förbinder sig att i sin 
idrottsliga verksamhet tillämpa de regler som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på vilka RF:s 
stadgar bygger. 

2. Föreningen bedriver idrottslig verksamhet enligt 1 kap. 1 §. 

3. Föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet följa RF:s och förbundets stadgar, 
tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. 

4. Föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten förening. 

5. Föreningen har betalat de avgifter som förbundsmötet i vederbörlig ordning kan ha bestämt. 

Om förenings ansökan avslås, får föreningen överklaga beslutet hos Riksidrottsnämnden (RIN) enligt 
15 kap. RF:s stadgar. 

2 §   Medlemskapets upphörande 

Förening, som önskar utträda ur förbundet, ska skriftligen anmäla detta. Har föreningen inte betalat 
föreskrivna avgifter, bestämmer förbundsstyrelsen om de ska betalas eller inte.  

Om förening inte betalat medlemsavgift under två på varandra följande år, får förbundsstyrelsen 
besluta om medlemskapets upphörande. Medlemskapet upphör genom att föreningen avförs från 
förbundets medlemsförteckning. Föreningen ska underrättas om att medlemskapet har upphört.  

Utan att anmälan om utträde föreligger får förbundsstyrelsen utesluta förening om den – trots 
påminnelser – underlåter att följa idrottens värdegrund i 1 kap. RF:s stadgar eller vad som i övrigt 
föreskrivs i RF:s eller dessa stadgar.  

Förening får också uteslutas, om den inte uppfyller villkoren enligt 2 kap. 1 § eller om den har 
underlåtit att rätta sig efter beslut som i vederbörlig ordning har fattats av förbundet, RF eller DF eller 
påtagligt motarbetat förbundets intressen. 

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän föreningen har fått tillfälle att yttra sig inom viss av 
förbundet angiven tid. I beslutet om uteslutning ska skälen som ligger till grund för uteslutningen 
redovisas samt även anges hur beslutet kan överklagas. 

Förbundets beslut om uteslutning får överklagas hos RIN enligt 15 kap. RF:s stadgar. 

3 §   Åligganden 

Förening ska  

1. följa RF:s stadgar samt förbundets stadgar, tävlingsregler, övriga bestämmelser och beslut 
fattade av överordnat idrottsorgan, 

2.  aktivt arbeta mot doping, matchfixing, osund ekonomi och annat fusk samt mot mobbing, 
trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan,  

3.  årligen senast den 31 januari betala medlemsavgift,  

4.  föra medlemsförteckning, föra räkenskaper och upprätta verksamhetsberättelse med resultat- 
och balansräkning, föra protokoll vid årsmöten, andra föreningsmöten och styrelsens 
sammanträden,  

5.  hålla årsmöte och besluta om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning,  
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6.  varje kalenderår snarast efter ordinarie årsmöte eller, i förekommande fall, extra årsmöte hos 
förbundet registrera namn och kontaktuppgifter till föreningens styrelseledamöter samt 
firmatecknare, 

7. på begäran av förbundet, RF, eller DF ställa föreningens handlingar till förfogande, och lämna av 
dessa organ begärda uppgifter,  

8. på begäran av RIN, DoN, Idrottsombudsmannen eller DopK lämna uppgifter samt avge yttranden, 
samt 

9. i enlighet med lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn begära 
att den som anställs eller erhåller uppdrag inom föreningen, om arbetet eller uppgifterna som 
personen erbjuds eller tilldelas innebär direkt och regelbunden kontakt med barn, visar upp ett 
utdrag enligt lagen (1998:620) om belastningsregister. 

4 §   Medlemskap i förening 

Endast enskild fysisk person kan upptas som medlem i förening efter ansökan. 

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det på sakliga grunder kan antas att vederbörande 
kommer att motarbeta föreningens ändamål eller på annat sätt skada föreningens intressen. 

Medlem har rätt att efter anmälan utträda ur föreningen. 

Om medlem inte betalat medlemsavgift under två på varandra följande år, får föreningen besluta om 
medlemskapets upphörande. Medlemskapet upphör genom att medlemmen avförs från 
medlemsförteckningen. Personen ska underrättas om att medlemskapet har upphört.  

Medlem får uteslutas om medlemmen har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, 
motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot idrottens värdegrund, föreningens 
stadgar eller på annat sätt skadat föreningens intressen. 

Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får dock 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 stället meddela medlemmen 
varning. 

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss av 
föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som 
föranlett att medlemskapet ifrågasätts. 

I beslutet ska skälen redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för att överklaga beslutet. 
Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till medlemmen. 

Beslut att vägra medlemskap, medlemskapets upphörande eller varning får överklagas enligt 15 kap. 
RF:s stadgar. 

5 §   Medlems deltagande i den idrottsliga verksamheten 

Föreningsmedlem 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. Förening har rätt 
att uppställa särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag. 

Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin förening.  

Förening bestämmer förutsättningarna för medlems deltagande i tävling eller uppvisning. För 
deltagande i tävling eller uppvisning utanför Sverige krävs förbundets godkännande.  

Är arrangör av tävling eller uppvisning inte ansluten till förbundet, får föreningsmedlem delta endast 
om förbundet godkänt deltagandet i tävlingen eller uppvisningen. 
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3 Kap Förbundsmöte 

1 §   Tidpunkt och kallelse 

Förbundsmöte, som är förbundets högsta beslutande organ, hålls vartannat år (jämna år) före 
utgången av april månad på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer. Förbundsmöte kan 
genomföras helt eller delvis med hjälp av digitala hjälpmedel.  

Förbundsstyrelsen ska, senast tre månader före mötet, med angivande av tid och plats kalla till 
förbundsmöte på förbundets webbplats och genom skriftligt meddelande till röstberättigade.  

Härefter ska förbundsstyrelsen, senast tre veckor före mötet, på förbundets webbplats offentliggöra 
förslag till föredragningslista för mötet, underlag för röstlängden, förbundsstyrelsens 
verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med 
ekonomisk plan och förbundsstyrelsens övriga förslag (propositioner) samt inkomna motioner till 
förbundsmötet, med förbundsstyrelsens yttrande.  

2 §   Förslag till ärenden att behandlas av förbundsmötet 

Medlemsförening och förbundsstyrelsen får lämna förslag att behandlas av förbundsmötet. Förslag 
från förening (motion) ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast två månader före förbundsmötet.  

Förbundsstyrelsen ska till förbundsmötet avge skriftligt utlåtande över motionerna. 

3 §   Sammansättning, beslutsförhet och poströstning 

Förbundsmöte består av ombud för medlemsföreningarna. Ombud får enbart företräda en förening, 
och ska vara medlem i densamma samt får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen eller anställd av 
förbundet. 

Förbundsmötet är beslutsfört med de röstberättigade ombud som är närvarande på mötet. 

Förbundsstyrelsen får inför ett förbundsmöte besluta att medlemsföreningar i särskilda frågor ska 
kunna förhandsrösta (poströsta), för den händelse att föreningarna inte har möjlighet att delta vid 
mötet.  

4 §   Rösträtt 

Vid förbundsmötet har varje röstberättigad förening en röst. 

För förenings rösträtt gäller att förening årligen senast den 31 januari har erlagt den av 
förbundsmötet beslutade årsavgiften.  

Nya föreningar som tillkommit efter 31 januari ska för att få rösträtt ha erlagt årsavgiften före 
förbundsmötet. 

5 §   Yttrande- och förslagsrätt 

Yttrande- och förslagsrätt vid förbundsmöte har, förutom ombuden, förbundsstyrelsens ledamöter 
och förbundets generalsekreterare (GS) samt motionär i fråga om egen motion.   

Valberedningens ordförande och övriga ledamöter har rätt att yttra sig i de ärenden valberedningen 
berett. 

Revisorerna har yttranderätt i ärenden de berett. 

Med förbundsmötets samtycke har även annan yttranderätt.  

6 §   Ärenden vid förbundsmötet  

Förbundsmötets förhandlingar öppnas av förbundsordföranden eller vid förhinder för denne av vice 
ordföranden. 

Vid förbundsmötet ska följande ärenden behandlas och protokollföras: 

1. Fastställande av röstlängd för mötet. 
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2. Val av mötesordförande. 
3. Val av protokollssekreterare. 
4. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll. 
5. Val av rösträknare. 
6. Fråga om kallelse till mötet har skett i den ordning 3 kap. 1 § föreskriver. 
7. Fastställande av föredragningslista för mötet.  
8. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelser med årsredovisningar/årsbokslut för de två 

senaste verksamhetsåren. 
9. Revisorernas berättelser (revisionsberättelser och granskningsrapporter) för de två senaste 

verksamhetsåren. 
10. Fråga om förbundsstyrelsens ansvarsfrihet. 
11. Förbundsstyrelsens förslag samt inkomna motioner med förbundsstyrelsens yttrande. 
12. Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för kommande två 

verksamhetsår. 
13. Fastställande av medlemsavgift för kommande två verksamhetsår. 
14. Val av förbundsordförande, tillika förbundsstyrelsens ordförande för en tid av två år. 
15. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av två år. 
16. Val av ordförande och övriga ledamöter i disciplinnämnden för en tid av två år. 
17. Val av auktoriserad revisor med personlig ersättare eller beslut om att utse ett revisionsbolag, 

med uppgift att granska förbundets räkenskaper och förvaltning. 
18. Val av en verksamhetsrevisor med personlig ersättare för en tid av två år. 
19. Val av ordförande och övriga ledamöter i valberedningen för en tid av två år. 
20. Beslut om val av ombud och suppleanter till RF-stämma och SISU-stämma. 

Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan väsentlig betydelse för förbundet får inte fattas om 
den inte finns med i kallelsen till mötet. 

7 §   Valbarhet 

Valbar är varje person som är medlem i en till förbundet ansluten förening. Minst hälften av 
styrelseledamöterna ska vara bosatta inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).   

Styrelsen med 7 ledamöter ska, utöver ordförande, bestå av 3 ledamöter som identifierar sig som 
kvinnor och  
3 ledamöter som identifierar sig som män, den sjunde ledamoten kan vara kvinna, man eller icke-
binär. 

Valberedningen består av ordförande och 2 övriga ledamöter. Könsfördelningen av övriga ledamöter 
ska vara helt jämn 50/50.  

Ledamot av förbundsstyrelsen är inte valbar som verksamhetsrevisor eller revisorssuppleant, eller till 
ledamot i valberedningen.  

Arbetstagare hos förbundet får inte väljas till ledamot av förbundsstyrelsen eller valberedningen. 
Arbetstagare inom RF:s organisationer får inte vara verksamhetsrevisor eller revisorssuppleant. 

Auktoriserad revisor och till denne personlig ersättare ska agera oberoende och inte vara medlem i 
en till förbundet ansluten förening. 

8 §   Extra förbundsmöte 

Förbundsstyrelsen får kalla till extra förbundsmöte. 

Förbundsstyrelsen är skyldig att kalla till extra förbundsmöte när en revisor eller minst en tiondel av 
förbundets röstberättigade medlemsföreningar begär det. Sådan framställning ska avfattas 
skriftligen och innehålla skälen för begäran. 

När förbundsstyrelsen mottagit en begäran om extra Förbundsmöte ska styrelsen inom 14 dagar 
kalla till  
ett sådant möte. Mötet ska genomföras inom två månader från kallelsen. Föredragningslista 
och eventuella möteshandlingar görs tillgängliga för röstberättigade organisationer senast 7 dagar 
innan mötet. 
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Handlingarna blir tillgängliga genom publicering på förbundets webbplats. 
 

Underlåter förbundsstyrelsen att utfärda föreskriven kallelse får de som gjort framställningen utfärda 
kallelse i enlighet med föregående stycke. 

Vid extra förbundsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras. 

9 §   Beslut och omröstning 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). 

Med undantag för de i 1 kap. 8 § och 10 § nämnda fallen, som kräver kvalificerad majoritet, avgörs 
vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet är 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. Om röstberättigat ombud begär det ska dock val ske slutet. 

Om omröstning utfaller med lika röstetal, avgörs; 
- förslaget vid val med hjälp av lottning, 
- vid övriga beslut det förslag som biträds av mötesordförande, om ordförande är röstberättigad. Är 
ordförande inte röstberättigad avgör lotten.  

10 §   Ikraftträdande 

Beslut fattade av förbundsmöte gäller från mötets avslutande om inte annat beslutats. 
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4 Kap Valberedningen 

1 §   Sammansättning med mera 

Valberedningen består av ordförande och 2 övriga ledamöter valda av förbundsmötet. 
Könsfördelningen av övriga ledamöter ska vara helt jämn 50/50.  

Valberedningen ska inom sig utse vice ordförande samt tillsätta sekreterare.  

Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst 1 ledamot så bestämmer. Vid 
oenighet i beslut har ordförande utslagsröst. 

2 §   Åligganden 

Valberedningens uppgift är att bereda och lämna förslag till förbundsmötet avseende val. I de fall 
arvoden ska utgå till förtroendevalda föreslår valberedningen storlek/omfattning av dessa.  

Valberedningens ledamöter ska tillvarata samtliga medlemsföreningars intressen och får inte 
obehörigen röja vad som förekommit i valberedningsarbetet. En valberedningsledamot ska innan 
uppdraget accepteras noga överväga huruvida en intressekonflikt eller andra omständigheter 
föreligger, som gör det olämpligt att medverka i valberedningen. 

Valberedningen ska arbeta fortlöpande, från förbundsmöte till och med nästkommande 
förbundsmöte, och ska fortlöpande följa förbundsstyrelsens, disciplinnämndens och revisorernas 
arbete. 

I valberedningens uppdrag ingår att 

• senast tre månader före förbundsmötet fråga dem vilkas mandattid utgår om de önskar 
kandidera för kommande mandatperiod, 

• senast två månader före förbundsmötet, meddela röstberättigade föreningar vilka som står i 
tur att avgå och namnen på dem som har avböjt omval samt begära in förslag på kandidater, 
och 

• senast 3 veckor före förbundsmötet, i anslutning till kallelsen, skriftligen meddela 
röstberättigade föreningar sitt förslag beträffande varje val som beretts enligt 3 kap. 6 §, 
samt meddela namnen på de övriga kandidater som föreslagits av röstberättigade 
föreningar. 

Valberedningens förslag till nomineringar samt en lista på de kandidater som funnits med inför 
nomineringen ska senast 3 veckor innan förbundsmötet publiceras på förbundets webbplats. 
Yttrandet ska innehålla en redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivit.  

Valberedningen ska protokollföra sitt beslut och efter förbundsmötet ska protokollet överlämnas till 
förbundsstyrelsen för arkivering. 

3 §   Förslag och nominering 

Medlemsföreningar har rätt att, senast två månader före förbundsmötet, till valberedningen lämna 
förslag på personer för valen enligt 3 kap. 6 §. 

Vid förbundsmötet inleder valberedningen med att meddela sitt förslag till nominering beträffande 
varje val, samt redovisar övriga kandidater som valberedningen hanterat under 
nomineringsprocessen.  

Ombud har därefter rätt att föreslå motkandidat bland de övriga kandidater som valberedningen 
presenterat.  
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5 Kap Revisorer och revision 

1 §   Revision 

Förbundets räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av vald auktoriserad revisor eller utsett 
revisionsbolag. 

Ansvarig revisor har rätt att fortlöpande ta del av förbundets räkenskaper, förbundsmötes- och 
styrelseprotokoll och övriga handlingar.  

Ansvarig revisor ska, senast den 15 mars varje år, efter verkställd revision till förbundsstyrelsen 
överlämna sin revisionsberättelse. 

2 §   Förbundets verksamhetsrevisor 

Förbundets verksamhetsrevisor, som inte behöver vara auktoriserad, ska årligen granska om 
förbundets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt och om 
förbundets interna kontroll är tillräcklig. 

Verksamhetsrevisorn ska efter verkställd granskning, senast den 15 mars varje år, till 
förbundsstyrelsen överlämna en granskningsrapport. 

Utöver ovanstående uppdrag ska verksamhetsrevisor och dennes personliga suppleant bereda val av 
valberedning. I tillämpliga delar ska detta arbete göras i samarbete med valberedningen enligt de 
tider, aktiviteter och formaliteter som anges för valberedningens arbete.  

Vid förbundsmötet, vid val av valberedning, ska verksamhetsrevisorn presentera sitt förslag till 
ordförande och övriga ledamöter, samt redovisa de övriga namn som föreslagits från röstberättigade 
föreningar. Ombud har härefter rätt att nominera personer som finns med bland de övriga kandidater 
som föreslagits inför förbundsmötet. 
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6 Kap Disciplinnämnd  

1 §   Disciplinnämndens sammansättning och åligganden med mera 

Disciplinnämnden består av ordförande och 2 övriga ledamöter. Könsfördelningen av övriga 
ledamöter ska vara helt jämn, 50/50.  

Disciplinnämndens åliggande är att pröva bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar och 
Idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation av idrottslig verksamhet. Vid 
oenighet i beslut har ordförande utslagsröst. 

Disciplinnämnden är förbundets bestraffningsorgan och prövar samtliga ärenden i första instans. 

Disciplinnämndens beslut får överklagas hos RIN. 

Disciplinnämnden har rätt att ålägga enskild person, böter om högst 50 000 kr.  
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7 Kap Förbundsstyrelsen 

1 §   Sammansättning med mera 

Förbundsstyrelsen består av ordförande och 7 övriga ledamöter valda av förbundsmötet. De övriga 
ledamöterna ska bestå av 3 ledamöter som identifierar sig som kvinnor och 3 ledamöter som 
identifierar sig som män, den sjunde ledamoten kan vara kvinna, man eller icke-binär.  

Förbundsstyrelsen ska inom sig utse vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs 
samt tillsätta sekreterare. Förbundsstyrelsen fastställer en särskild arbetsordning för sitt arbete. 

Förbundsstyrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men 
inte rösträtt. 
 
Förbundsmötet får på styrelsens enhälliga förslag utse enskild person till hedersordförande eller 
hedersledamot. Föreslagen person ska på ett förtjänstfullt sätt ha bidragit till förbundets utveckling. 

2 §   Förbundsstyrelsens åligganden 

Förbundsstyrelsen är förbundets beslutande organ när förbundsmöte inte är samlat.  

Det åligger förbundsstyrelsen särskilt att 

1. bedriva verksamhet i enlighet med den av RF-stämman beslutade verksamhetsidén, visionen 
och värdegrunden samt enligt dessa stadgar och förbundsmötets beslut,  

2. verka för de i 1 kap. 1 § uppräknade idrotternas utveckling och utbredning inom Sverige, och att 
företräda dessa idrotter nationellt och internationellt 

3. se till att förbundet följer RF:s, förbundets och de internationella förbundens stadgar och regler 
samt fattade beslut, 

4. aktivt arbeta mot doping, matchfixing, osund ekonomi och annat fusk samt mot alla former av 
diskriminering, mobbing, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan,  

5. se till att det finns en tillfredsställande kontroll av förbundets efterlevnad av lagar och andra 
regler som gäller för verksamheten,  

6. säkerställa att förbundets information är korrekt, relevant och tillförlitlig samt präglas av 
öppenhet, 

7. fastställa arbetsordning för förbundsstyrelsen och tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga 
GS samt besluta om instruktion för GS, 

8. vid behov utse erforderliga organ samt fastställa instruktioner för dessa och granska deras 
verksamhet 

9. ansvara för och förvalta förbundets tillgångar, 

10. föra protokoll och sörja för förbundets räkenskaper, 

11. administrera förbundets tävlingar enligt gällande tävlingsregler, ge tillstånd till nationella och 
internationella tävlingar samt besluta om riktlinjer för deltagande i tävling eller uppvisning 
utomlands, 

12. förbereda förbundsmöte och bereda ärenden som ska föreläggas förbundsmötet, 

13. det år förbundsmöte inte hålls anordna och kalla medlemsföreningarna till någon form av 
medlemsforum 

14. upprätta underlag för röstlängd avseende förbundsmöten att gälla för tiden 1 februari – 31 
januari, 

15. besluta om utdelning av förbundets utmärkelser, 

16. pröva, samt till RF löpande anmäla, förenings medlemskap i förbundet, 

17. följa och stödja verksamheten inom föreningarna, 

18. pröva ärenden enligt 15 kap. RF:s stadgar samt följa förbundets skyldigheter enligt Idrottens 
Antidopingreglemente och Idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation av 
idrottslig verksamhet,  
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19. årligen tillgängliggöra förbundets årsredovisning/årsbokslut samt revisorernas berättelser för 
medlemsföreningarna,  

20. årligen senast sex månader efter räkenskapsårets slut till RF inlämna verksamhetsberättelse 
med årsredovisning/årsbokslut och revisorernas berättelser samt förbundsmötesprotokoll (vart 
annat år), 

21. på begäran av RS, RIN, DoN, Idrottsombudsmannen eller DopK lämna uppgifter samt avge 
yttranden, samt 

snarast underrätta DopK om det av internationellt specialidrottsförbund (ISF) eller på annat sätt 
har underrättats om en misstänkt förseelse mot dopingreglerna samt samarbeta med berörda 
organ vid utredning av sådan misstanke. 

3 §   Kallelse, beslutsförhet och omröstning  

Förbundsstyrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till 
sammanträde då minst två ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får 
de som gjort framställningen kalla till sammanträde.  

Förbundsstyrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter 
är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av förbundsstyrelsens samtliga ledamöter är 
ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.  

Ordförande får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam) eller 
vid telefonsammanträde eller digitalt möte.  

4 §   Överlåtelse av beslutanderätten 

Förbundsstyrelsen får överlåta viss beslutanderätt till råd, kommitté, annat organ, anställd eller 
annan person. 

De organ eller personer som mottagit specificerad beslutsrätt, ska regelbundet återkoppla sina 
ställningstaganden och beslut till styrelsen, enligt fastställd instruktion  

5 §   ”Idrottsråd” och andra underorgan 

För de i 1 kap. 1§ uppräknade idrotterna ska inrättas särskilda idrottsråd. Ordförande i varje råd ska 
vara ledamot av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen fastställer särskild instruktion för råden. 

Utöver idrottsråden kan förbundsstyrelsen inrätta kommittéer och andra grupper, för vilka 
förbundsstyrelsen fastställer särskilda instruktioner. 
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8 Kap Regional verksamhet – distrikt  

1 §   Distriktsindelning 

För förbundets regionala verksamhet ska finnas distrikt, som omfattar de föreningar som är 
medlemmar i Svenska Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet och som har sin hemort inom 
distriktets geografiska verksamhetsområde. Indelning i distrikt syftar till att möjliggöra och stimulera 
till samarbete mellan föreningarna inom det geografiska verksamhetsområdet. 

Förbundet kan, om behov uppkommer, upprätta specialidrottsdistriktsförbund (SDF) i enlighet med 
11 kap.  
6 § RF:s stadgar. Förfrågan och ställningstagandet skall avgöras av förbundsstyrelsen. 

2 §   Geografiska verksamhetsområden 

Norra distriktet omfattar RF-SISU-distrikten1 Dalarna, Gävleborg, Jämtland/Härjedalen, Norrbotten, 
Västerbotten och Västernorrland. 

Östsvenska distriktet omfattar RF-SISU-distrikten Uppland, Västmanland, Södermanland, Stockholm 
och Gotland. 

Mellansvenska distriktet omfattar RF-SISU-distrikten Värmland, Örebro, Östergötland. 

Västsvenska distriktet omfattar RF-SISU-distriktet Västra Götaland. 

Sydsvenska distriktet omfattar RF-SISU-distrikten Blekinge, Halland, Skåne och Småland. 

Ändring av det geografiska område samt ändring av distrikts namn beslutas av förbundsmötet. 

  

 

 

 

1 RF-SISU-distriktens geografiska område definieras i 9 kap. 2 § RF:s stadgar 



                                                                                                      

 

16 

 

9 Kap Tävlingar med mera 

1 §   Tävlingsregler 

Förbundets tävlingsverksamhet ska genomföras i enlighet med av förbundsstyrelsen fastställda 
tävlingsregler, tävlingsbestämmelser och fattade beslut.  

2 §   Rätt att delta i tävlingar 

Endast idrottsutövare som är medlem i förening ansluten till förbundet har rätt att delta i förbundets 
tävlingsverksamhet om giltig avgift till tävlingslicens är erlagd. 

Är arrangör av tävling eller uppvisning inte ansluten till förbundet, får medlem delta endast om 
förbundet godkänt deltagandet.  

3 §   Mästerskapstävlingar 

Rätt att delta i tävling om RF:s mästerskapstecken - SM och JSM samt DM och JDM tillkommer 
förutom svensk medborgare även i Sverige permanent bosatt person, som är medlem i en till 
förbundet ansluten förening.  
 

4 §   Tävlingsbestraffning 

Förbundets tävlingsregler eller tävlingsbestämmelser ska innehålla föreskrifter om 
tävlingsbestraffningar enligt 12 kap. 4 § RF:s stadgar. 1 RF-SISU-distriktens geografiska område 
definieras i 9 kap. 2 § RF:s stadgar. 
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