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1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

1 § Ändamål 
 Svenska Dodgeballförbundet, internationellt och i marknadssyfte även benämnt som 
Dodgeball Sweden, i dessa stadgar benämnt förbundet, ska väcka, tillvarata och utveckla 
den enskildes intresse av att regelbundet och varaktigt utöva dodgeball efter egna 
förutsättningar, så att det stärker dennes välbefinnande och sociala gemenskap. Förbundet 
har till uppgift att administrera och främja dodgeball i Sverige på sådant sätt att den står i 
överenskommelse med idrottsrörelsens verksamhetsidé och värdegrund enligt 1 kap 
Sveriges Riksidrottsförbund (RF) stadgar samt att företräda denna idrott i utlandet. 
  
Förbundet är en religiöst neutral och politiskt oberoende ideell förening som ska motverka 
all form av diskriminering och aktivt verka för en dopingfri idrott. 

2 § Organisation 
 Förbundet består av de ideella föreningar som upptagits i förbundet som medlemmar i 
enlighet med kapitel 7, § 1 i dessa stadgar.  
  

3 § Tillhörighet 
 Förbundet tillhör European Dodgeball Federation (EDF) och har således rätt att skicka två 
representanter till EDF:s kongress.  
  

4 § Beslutande organ 
 Förbundets beslutande organ är förbundsmöte, extra förbundsmöte, förbundsstyrelsen samt 
ledningsgruppen.  
  

5 § Firmateckning 
 Förbundets firma tecknas av förbundsstyrelsen eller, om förbundsstyrelsen så beslutar, av 
två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer. 

6 § Verksamhets- och räkenskapsår 
 Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till 
och med den 31 december. Förbundsstyrelsens arbetsår omfattar tiden från ordinarie 
förbundsmöte till och med nästföljande ordinarie förbundsmöte. 
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7 § Stadgetolkning 
 Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar eller om fall förekommer som inte är 
förutsedda i stadgarna hänskjuts frågan till nästkommande förbundsmöte. I brådskande fall 
får frågan avgöras av förbundsstyrelsen. 
  

8 § Beslutsförhet i stadgefrågor 
 Förslag till ändring av dessa stadgar får skriftligen avges av förbundsstyrelsen och 
medlemsförening och ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 2 månader före 
förbundsmötet. För ändring av dessa stadgar krävs beslut av förbundsmötet med minst 2/3 
av antalet avgivna röster. 
  

9 § Upplösning av förbundet 
 För upplösning av förbundet krävs beslut av minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på 
varandra följande förbundsmöten, hållna med minst ett års mellanrum. Eventuellt överskott 
som blir resultat av avslutad likvidation skall tillfalla ideell organisation eller stiftelse med 
likartat ändamål som förbundet. 
 
Vid upplösning av förbundet liksom vid eget utträde eller uteslutning enligt vad som framgår 
av 5 kap 2 § saknar medlem rätt till förbundets eventuella behållning eller egendom, 
däribland erlagd medlemsavgift. 

  

10 § Skiljeklausul 
 Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, förbundet eller Svenska 
Riksidrottsförbundet får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då 
annan särskild ordning är föreskriven i dessa stadgar lösas enligt lagen om skiljeförfarande. 
  
  

2 FÖRBUNDSMÖTE 

1 § Tidpunkt och kallelse 
 Förbundsmötet, som är förbundets högsta beslutande organ, hålls årligen före utgången av 
april månad på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer. 
 
Kallelse till förbundsmötet samt förslag till föredragningslista utfärdas av förbundsstyrelsen 
ska hållas tillgängliga för medlemsföreningarna senast två månader före mötet på ett sätt 
som förbundsstyrelsen bestämmer. Dessutom skall verksamhetsberättelse, 
årsredovisning/årsbokslut, revisionsberättelse, verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 
och inkomna motioner med förbundsstyrelsens yttranden hållas tillgängligt på förbundets 
hemsida senast två veckor för mötet. 
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2 § Sammansättning 
 Förbundsmöte består av ombud utsedda av medlemsföreningarna. Förening får utse det 
antal ombud som motsvarar antalet röster enligt 2 kap 6 §. 
  
Ombud skall vara registrerad medlem i den förening vederbörande representerar. Ombud 
får ej företräda mer än en förening och har endast en röst. Ombud får inte vara ledamot av 
förbundsstyrelsen. 

  
Ombudsfullmakt skall vara förbundsstyrelsen tillhanda innan mötets öppnande och skall 
innehålla ombudets rätt att utöva rösträtt. Fullmakten ska vara undertecknad av två 
ledamöter i medlemsföreningens styrelse. 
  
Eventuella ersättare utses enligt samma regler som ordinarie ombud. 
  

3 § Motionsförfarande 
 Såväl förbundsstyrelsen som medlemsförening avge förslag att behandlas av årsmötet. 
Förslag från medlemsförening förening som ska behandlas vid förbundsmötet (motion) ska 
vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 3 veckor innan mötet. 
 

4 § Föredragningslista 

Förbundsmötets förhandlingar öppnas av förbundsordföranden eller av förbundsstyrelsen 
utsedd person. 

Vid förbundsmöte skall följande ärenden behandlas:  
 

1. fastställande av röstlängd för mötet, 
2. fastställande av arbetsordning och föredragningslista för mötet, 
3. fastställande att kallelsen skett i stadgeenlig ordning 
4. val av ordförande för mötet 
5. val av sekreterare för mötet 
6. val av två protokolljusterare att jämte mötesordförande justera mötets protokoll samt 

val av två rösträknare, 
7. behandling av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse och 

årsredovisning/årsboksslut för det gångna verksamhets- respektive räkenskapsåret, 
8. behandling av revisorernas berättelse för samma tid, 
9. fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning, 
10. fastställande arvoden till förtroendevalda, 
11. fastställande av verksamhetsplan samt ekonomisk plan för kommande 

verksamhets-/räkenskapsår 
12. behandling av styrelsens förslag och motioner som varit förbundsstyrelsen tillhanda i 

enlighet med 2 kap 3 §. 
13. val av förbundsordförande för en tid av ett år, 
14. val av kassör för en tid av ett år, 
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15. val av övriga ledamöter i styrelsen, 
16. val av en revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år, 
17. val av ordförande och ytterligare ledamöter i valberedningen för en tid av ett år 

 

5 § Yttrande- och förslagsrätt 
  

Yttrande- och förslagsrätt vid förbundsmöte tillkommer, förutom ombuden, 
förbundsstyrelsens ledamöter, revisorerna, ordförande i förbundets kommittèer i vad avser 
särskilt ärende och motionär i vad avser egen motion. Yttranderätt tillkommer dessutom 
förbundets arbetstagare och med mötets enhälliga samtycke annan närvarande. 

  

6 § Rösträtt och beslutsmässighet 
  

Vid förbundsmöte har varje medlemsförening en grundröst samt härutöver rätt till 
ytterligare en röst för varje påbörjat hundratal medlemmar till föreningen per den 31 
december närmast före mötet. Om föreningen bedriver fler idrotter eller aktiviteter än 
huvudsakligen Dodgeball, räknas de medlemmarna som tillhör Dodgeballsektionen inom 
huvudföreningen. Ingen förening har dock mer än fem röster. 
Ombuds behörighet skall styrkas genom ombudsfullmakt undertecknad av två av 
föreningens ledamöter. Varje ombud har en röst och får endast representera en förening. 

Förbundsmötet är beslutsmässigt med det antal ombud som efter kallelse i vederbörlig 
ordning deltar i mötets beslut. 

  

7 § Valbarhet 
  
Valbar till ledamot i förbundsstyrelsen är varje i Sverige permanent bosatt person som är 
registrerad medlem i en till förbundet ansluten förening vid tiden för förbundsmötet. 
  
Arbetstagare inom förbundet eller ledamot av ledningsgruppen får inte väljas till ledamot av 
styrelsen. 
  
Ledamot av förbundsstyrelsen samt arbetstagare och ledamot i ledningsgruppen är inte 
valbar till uppdrag som revisor eller revisorssuppleant.  
  

8 § Beslut och omröstning 
  

Beslut fattas i första hand genom bifallsrop (acklamation) eller om så begärs genom 
omröstning (votering). 

  
Med undantag för de i 1 kap 8 § och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor 
med enkel majoritet. 
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Val avgörs genom relativ majoritet vilket innebär att den som erhåller högst antal röster 
väljs oberoende av hur dessa röster förhåller sig till det totala antalet angivna 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 skall dock val ske slutet. 

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av 
ordföranden vid mötet förutsatt att denne är röstberättigad, annars avgör lotten. Vid val 
skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. 
  

9 § Extra förbundsmöte 
  

Förbundsstyrelsen har rätt att sammankalla till extra förbundsmöte. 
  

Förbundsstyrelsen är skyldig att sammankalla extra förbundsmöte när förbundets revisorer 
med angivande av skäl skriftligen kräver det eller när det skriftligen begärs av 
medlemsföreningar som tillsammans representerar minst en tiondel av antalet röster enligt 
gällande röstlängd. 

  
När förbundsstyrelsen mottagit en begäran om extra förbundsmöte skall den inom en 
månad kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med 
förslag till föredragningslista för extra förbundsmöte skall vara medlemsföreningarna 
tillhanda senast 14 dagar före mötet. Underlåter förbundsstyrelsen att utfärda föreskriven 
kallelse får de som krävt mötet utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke. 

  
Vid extra förbundsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden företas till 
avgörande. 

10 § Ikraftträdande 
  

Beslut fattat vid förbundsmöte gäller från mötets avslutande om inget annat avtalas. 
 

3 VALBEREDNING 

1 § Sammansättning med mera  
Valberedningen består av ordförande och minst två ledamöter valda av årsmötet. Antalet 
ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen. Valberedningen utser bland sina ledamöter 
en vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet 
ledamöter så bestämmer. 
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2 § Åligganden  
Valberedningen har medlemmarnas uppdrag att bereda valen inför kommande årsmöte. 
Valberedningen förväntas fortlöpande följa förbundsstyrelsens, ledningsgruppen och 
revisorernas arbete under verksamhetsåret. Valberedningen ska senast tio veckor före 
årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid årsmötets slut, om de vill kandidera för 
nästkommande mandatperiod. Senast åtta veckor före årsmötet ska valberedningen 
meddela medlemsföreningar vilka som står i tur att avgå och namnen på dem som har 
avböjt återval. Senast tre veckor före årsmötet ska valberedningen skriftligen delge 
röstberättigade organisationer sitt förslag beträffande varje val enligt 2 kapitlet 4 § 13-17 
punkterna samt meddela namnen på de kandidater i övrigt som föreslagits till 
valberedningen. Sekretess gäller för valberedningens arbete. Den som ingår i 
valberedningen får inte obehörigen yppa vad hen i denna egenskap fått kännedom om. 
Valberedningens beslut ska protokollföras och efter årsmötet ska protokollen överlämnas till 
förbundet för arkivering.  
 

3 § Förslagsrätt till valberedningen samt nominering vid förbundsmötet 
Medlemsföreningar får senast sex veckor före årsmötet till valberedningen lämna förslag på 
personer för valen enligt 2 kapitlet 4§ 13-17. Innan kandidatnomineringen börjar vid 
årsmötet, ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande varje val som ska förekomma 
enligt 2 kapitlet 4§ 13-17 punkterna. Ombud har rätt att nominera personer utöver dem som 
föreslagits av valberedningen. Den som vid mötet föreslår kandidat, som inte är närvarande 
vid mötet, ska ha försäkrat sig om att personen är villig att åta sig uppdraget. 

4 REVISION 
  

1 § Revisorer och revision 
  
Förbundets verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall årligen granskas av minst en 
revisor. 
 
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av förbundets räkenskaper, årsmötes- och 
styrelseprotokoll och övriga handlingar. 
 
Förbundets räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara 
revisorerna tillhanda senast sex veckor före årsmötet.  
 
Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste 
verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 
tre veckor före årsmötet. 
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5 FÖRBUNDSSTYRELSEN 
  

1 § Sammansättning 
  

Förbundsstyrelsen skall bestå av ordförande, kassör och 1-5 ledamöter. Förbundsstyrelsen 
utser inom sig vice ordförande samt tillsätter sekreterare och kassör. Förbundsstyrelsen får 
utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Adjungerad styrelseledamot får 
utses till särskild befattning inom styrelsen och har yttrande-och förslagsrätt men inte 
rösträtt.  
 
Förbundsstyrelsen har i uppgift att tillsätta och uppdragsge ledningsgruppen samt vid 
behov upprätta sektioner, arbetsgrupper och kommittéer för att underlätta arbetet med att 
utveckla idrotten dodgeball i Sverige.  
  
Förbundsstyrelsen har sitt säte i Stockholm. 

  

2 § Förbundsstyrelsens åligganden 
  

Förbundsstyrelsen är förbundets beslutande organ när förbundsmöte inte är 
samlat. Förbundsstyrelsen skall: 

  
1. verka för förbundets övergripande ändamål 
2. bedriva sin verksamhet i enlighet med förbundets stadgar och övriga 

bestämmelser, 
3. tillse att förbundsmötets beslut verkställs 
4. handha och ansvara för förbundets medel 
5. upprätta förvaltnings- och verksamhetsberättelser för varje räkenskaps- och 

verksamhetsår, 
6. ställa förvaltningsberättelsen, räkenskaperna och övriga för revision 

erforderliga handlingar till förfogande för de enligt 2 kap 4§ punkt 16 valda 
revisorerna. 

7. till förbundsmöte överlämna sina förvaltnings- och verksamhetsberättelser 
samt revisorernas berättelser avseende närmast föregående räkenskaps- och 
verksamhetsår, 

8. i övrigt bereda de ärenden som skall föreläggas förbundsmöte, 
9. bestämma tid och plats för förbundsmöte samt ombesörja kallelse till mötet i 

enlighet med 2 kap 1 § 
10. följa och stödja verksamheten i föreningarna, 
11. avge vederbörliga rapporter och yttranden, 
12. pröva och avgöra fråga om upptagning av ny medlemsförening liksom 

uteslutning av förening ur förbundet 
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13. ombesörja registrering av antalet medlemmar hos förbundet av under året 
nytillkommen enskild medlem i förening för upprättande av korrekt röstlängd, 

14. granska medlemsföreningarnas antagna stadgar och tävlingsregler. 
Förbundsstyrelsen har därvid rätt att påkalla ändring av stadgarna om de 
strider mot förbundets normalstadgar eller på annat sätt anses olämpliga, 

15. anställa förbundets arbetstagare och bestämma om organisationen av 
förbundets ledningsgrupp och sektioner 

16. föra protokoll och sörja för förbundets bokföring, samt 
17. handlägga löpande ärenden i övrigt 

  

3 § Kallelse och beslutsförhet 
  

Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. 
  

Styrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet 
ledamöter är närvarande. 

  
Om ordföranden finner det erforderligt, kan brådskande ärenden avgöras genom          
skriftlig omröstning, telefonsammanträde eller motsvarande. Sådant beslut skall        
anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. 

  

4 § Prövningsrätt 
  

Förbundsstyrelsen utövar prövningsrätt enligt 14 och 15 kap RF:s stadgar. Med stöd av 14 
kap 8 § första stycket förbehålls förbundsstyrelsen bestraffningsrätten i samtliga 
bestraffningsärenden. 

  
Styrelsen får enligt 14 kap 8 § fjärde stycket överlåta sin bestraffningsrätt till något sitt 
organ. Böter kan ådömas enskild person med högst 10 000 SEK. 

  

5 § Överlåtelse av beslutanderätten 
  

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i visst ärende till verkställande utskott, kommitté 
eller annat organ som har tillsatts för särskild uppgift, eller till enskild styrelseledamot eller 
anställd. 

  
Den som fattar beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall 
regelbundet underrätta styrelsen härom. 
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6. LEDNINGSGRUPPEN 

1 § Sammansättning och åligganden 
Ledningsgruppen tillsätts av förbundsstyrelsen. Deras huvudsakliga uppgift är leda 
förbundets operativa verksamhet och verkställa de uppdrag som lämnats av 
förbundsstyrelsen. 
 
Åligger att på uppdrag av förbundsstyrelsen 

1. verka för förbundets övergripande ändamål  
2. bedriva sin verksamhet i enlighet med förbundets stadgar och övriga bestämmelser, 
3. främja utövandet av dodgeball på både lokalt och nationellt 
4. föra protokoll och rapportera sin verksamhet till förbundsstyrelsen 
5. arbetsleda eventuella sektioner, arbetsgrupper och kommitéer 

7. FÖRENINGARNA 

1 § Medlemskap i förbundet 
  

Ideell förening, bestående av enbart fysiska personer, får efter skriftlig ansökan och 
genom beslut av förbundsstyrelsen upptas som medlem i förbundet om nedanstående 
villkor är uppfyllda. 

  
1.   Ansökan om medlemskap är upprättad enligt anvisningar och åtföljd av 

föreningens organisationsnummer, medlemsförteckning samt stadgar vilka skall 
ha upprättats på grundval av RF:s normalstadgar för idrottsförening.  

2.   Föreningen på sitt program har sådan verksamhet som administreras av 
förbundet. 

3.   Föreningen har förbundit sig att i sin verksamhet i tillämpliga delar följa 
förbundets och RF:s stadgar, övriga bestämmelser och beslut fattade av 
överordnat idrottsorgan. 

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

5.   Föreningen har betalt den medlemsavgift som förbundsmötet eller 
förbundsstyrelsen bestämt. 

  
Om ansökan avslås skall förbundet meddela den sökande föreningen skälet härför. Beslut 
om avslag får överklagas skriftligen hos förbundsstyrelsen. 

  

2 § Utträde samt uteslutning av förening 
  

Förening som önskar utträda ur förbundet skall skriftligen anmäla detta till 
förbundsstyrelsen. 
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Förening som inte betalat medlemsavgift två på varandra följande verksamhetsår anses 
ha begärt sitt utträde ur förbundet. Medlemskapet upphör genom att föreningen avförs från 
medlemsförteckningen. 

Förbundet får utesluta förening som inte uppfyller villkoren för medlemskap enligt 1 § eller 
som i övrigt underlåter att följa vad som föreskrivs i RF:s eller förbundets stadgar. 

Förening får också uteslutas, om den har underlåtit att rätta sig efter beslut som har fattats 
av förbundet eller på annat sätt motarbetat förbundets intressen. 

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän föreningen har fått tillfälle att yttra sig inom 
viss av förbundet angiven tid. I beslut om uteslutning ska skälen redovisas samt anges hur 
beslutet kan överklagas. 

Beslut om uteslutning får överklagas skriftligen hos förbundsstyrelsen. 

3 § Föreningarnas åligganden 
  

Medlemsförening skall. 
  

1.   i tillämpliga delar följa förbundets stadgar, övriga bestämmelser och beslut 
fattade av överordnat idrottsorgan. 

2.   årligen betala den av förbundsmötet fastställda medlemsavgiften 
3.   avge vederbörliga rapporter och yttranden 
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 överordnat idrottsorgan ställa föreningens handlingar till 
förfogande och lämna av dessa organ begärda uppgifter, samt 

7.   om föreningens stadgar ändras sedan föreningen upptagits som medlem i 
förbundet, tillse att ändringen så snart som möjligt lämnas till förbundet för 
godkännande.  

  
 

8. TÄVLING OCH UPPVISNING  

1 § Tävlingsregler 
 
Förbundets tävlingsverksamhet skall genomföras i enlighet med av förbundet fastställda 
tävlingsregler och fattade beslut. 
  
Tävlingsreglerna får inte strida mot dessa stadgar. 
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2 § Mästerskapstävling 
  

Rätt att delta i SM och andra nationella tävlingar arrangerade av förbundet tillfaller den 
som är medlem i en till förbundet ansluten förening.  

  

3 § Tillträde till tävling och uppvisning 
  

Förbundsstyrelsens ledamöter har fritt tillträde till tävling, uppvisning och annat 
evenemang som anordnas av en till förbundet ansluten organisation. 

  
Förbundsstyrelsen har rätt att besluta om fritt tillträde även till andra än ovan nämnda och 
meddelar i sådant fall omfattningen av rätten till tillträde till arrangemang. 
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