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1 kap Grundläggande bestämmelser
§ 1.1 Uppgift
Svenska Fäktförbundet - i dessa stadgar kallat Förbundet - har till uppgift att
genom utbildnings-, tävlings- och annan verksamhet verka för fäktsportens
utveckling och utbredning.
Vidare ska Förbundet vara samordnande organ för fäktsporten inom Sverige samt
utåt företräda denna såväl inom som utom landet.
§ 1.2 Sammansättning
Förbundet består av de föreningar som i vederbörlig ordning har upptagits som
medlemmar i Förbundet.
§ 1.3 Tillhörighet
Förbundet är anslutet till Riksidrottsförbundet (RF), Sveriges Olympiska
Kommitté (SOK), Fédération Internationale d'Escrime (FIE), Confédération
Européen d´Escrime (CFE) samt Nordic Fencing Union.
Förbundet ska i tillämpliga delar följa RF: s och FIE: s stadgar.
§ 1.4 Beslutande organ
Förbundets beslutande organ är förbundsmötet, extra förbundsmöte,
förbundsstyrelsen och disciplinnämnden.
§ 1.5 Distriktsorganisation
Förbundets regionala organ är specialidrottsdistriktsförbund (SDF) eller Ombud
Fäktning (OF). OF ska finnas i de RF-distriktsförbund (DF) som saknar SDFtillhörighet
§ 1.6 Medlemskap
Varje ideell förening som uppfyller de i § 8.1 angivna villkoren kan genom beslut av
förbundsstyrelsen upptas som medlem i Förbundet
§ 1.7 Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden den 1 januari – 31
december.
Förbundsstyrelsens och SDF-styrelsernas arbetsår omfattar tiden från ett
förbundsmöte respektive SDF-möte t.o.m. förbunds- respektive SDF-mötet
nästpåföljande år.
§ 1.8 Stadgetolkning
Om tvekan uppstår om den riktiga tolkningen av dessa stadgar, eller om fall
förekommer som inte är förutsett i stadgarna, hänskjuts frågan till förbundsmötet
eller avgörs i trängande fall av förbundsstyrelsen.
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Förening har genom sitt medlemskap i förbundet, och enskild medlem har genom
sitt medlemskap i till förbundet ansluten förening, förbundit sig att i
sådana frågor inte väcka talan vid allmän domstol.
§ 1.9 Stadgeändring
Förslag till ändring av dessa stadgar får - förutom av förbundsstyrelsen - skriftligen
framläggas av förening och av SDF. Ett sådant förslag ska ha kommit in senast den 1
september. Förslaget ska av förbundsstyrelsen med eget yttrande överlämnas till
förbundsmötet.
För stadgeändring fordras, med undantag för ärenden som anges i 7 kap, beslut
med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid ett förbundsmöte. En ändring gäller
genast men ska granskas av RF enligt RF:s stadgar 5 kap. 2§ p.14.
§ 1.10 Förbundets upplösning
För Förbundets upplösning krävs beslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid
två på varandra följande förbundsmöten, hållna med minst ett års mellanrum.

2 kap

Allmänna bestämmelser

§ 2.1 Beslut, omröstning
Med undantag för ärenden som anges i § 1.9 och 1.10 samt i fjärde stycket här
nedan avgörs vid omröstning alla ärenden inom Förbundet genom enkel majoritet.
Omröstning sker öppet, dock att val ska ske med slutna sedlar om ombud så begär.
Vid omröstning som inte avser val, gäller vid lika röstetal, det förslag som biträds av
mötesordföranden, om denne är röstberättigad. Är så inte fallet, avgör lotten.
Vid val, där det finns fler än en kandidat utöver det antal som ska väljas, ska
omröstning ske i omgångar, varvid i varje omgång en kandidat elimineras. Har
någon i en omgång fått mer än hälften av rösterna anses han vald och ska därför
inte bli föremål för omröstning i följande omgångar. Vid lika röstetal ska lotten
avgöra.

§ 2.2 Hedersledamot m.m.
Förbundsmötet och SDF-mötet får, på förslag av styrelsen, kalla enskild person till
hedersordförande eller hedersledamot i förbundsstyrelsen respektive SDFstyrelsen.
Förbundsstyrelsen och SDF-styrelse får kalla enskild person till adjungerad ledamot
i respektive styrelse.
En person som ovan sägs har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.
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§ 2.3 Arbetstagares valbarhet
Arbetstagare hos Förbundet eller SDF får inte väljas till ledamot i förbundsstyrelsen.
Arbetstagare hos Förbundet eller SDF får inte väljas till ledamot i SDF-styrelsen.
Arbetstagare inom RF: s organisationer får inte vara revisor eller revisorssuppleant i
Förbundet eller SDF.
§ 2.4 Tillträde till tävling och uppvisning
Förbundets styrelseledamöter och revisorer har fritt tillträde till alla tävlingar m.m.
inom Förbundet.
Ledamöterna i SDF-styrelse och OF har fritt tillträde till alla
fäkttävlingar m.m. inom respektive DF.
Förbundsstyrelsen får, när särskilda skäl föreligger, utfärda legitimationskort åt
andra än de ovan nämnda.
§ 2.5 Mästerskapstävlingar
Rätt att delta i Förbundets mästerskapstävlingar har den som innehar svensk
tävlingslicens.
Bestämmelser om svensk tävlingslicens finns i Förbundets tävlingsbestämmelser
(TB).
§ 2.6 Tävlingsbestämmelser
Fäkttävlingar inom Förbundet genomförs i enlighet med av förbundsstyrelsen
fastställda tävlingsbestämmelser (TB) och fattade beslut.
TB får inte strida mot förbundets stadgar.

3 kap Förbundsmöte
§ 3.1 Ombud
Förbundsmöte består av ombud från föreningar och SDF.
SDF-ombud utses av föreningarna inom respektive SDF.
Föreningsombud utses av respektive förening.
Ombud får företräda både ett SDF och en förening eller två olika föreningar.
Ombud får ha högst två röster. Båda rösterna måste vara hänförliga till samma
SDF.
Ombud får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen.
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Ombudet ska styrka sin behörighet att företräda SDF eller föreningen.
§ 3.2 Beslutsmässighet, yttranderätt, förslagsrätt
Förbundsmötet är beslutsmässigt med det antal ombud som, efter kallelse i
vederbörlig ordning, deltar i mötet.
Yttrande- och förslagsrätt vid förbundsmöte tillkommer - förutom ombuden ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen, Förbundets revisorer, ordföranden
i valberedningen och utskott, OF, hedersledamöter samt företrädare för
motionären i vad avser egen motion.
Yttranderätt tillkommer RF: s representanter liksom arbetstagare hos Förbundet
och, med mötets enhälliga samtycke, annan närvarande.
Vid förbundsmöte får medlemmar i förbundets föreningar närvara.
§ 3.3 Rösträtt
Varje SDF har tre röster och varje till Förbundet ansluten förening har en röst.
Härtill kommer tilläggsröster för föreningar, som har ett medlemsantal enligt
följande uppställning:
Medlemmar
100-199
200-399
400-799
800-

Tilläggsröster
1
2
3
4

En förening som inte har fullgjort sina skyldigheter enligt § 8.5 har inte rätt till
föreningsombud enligt § 3.1.
Ett SDF som inte har fullgjort sina skyldigheter enligt 7 kap. har inte rätt till SDFombud enligt § 3.1.
En förening ska efter anmaning kunna visa att det uppgivna antalet medlemmar i
vederbörlig ordning har erlagt en avgift till sin förening. Avgiften får inte understiga
det belopp som förbundsmötet har fastställt.
Vid fastställandet av antalet medlemmar i en förening får endast sådana tas med
som har anmälts till Förbundet enligt § 8.5 och som har erlagt avgift till sin förening
i enlighet med vad som sägs i fjärde stycket ovan.
Det åligger förbundsstyrelsen att enligt dessa regler upprätta röstlängd för
förbundsmötet. Röstlängden gäller från den 1 januari, till dess ny röstlängd
upprättats.
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§ 3.4 Tidpunkt för och kallelse till förbundsmötet
Förbundsmötet äger rum i månaderna mars eller april på dag och plats som
förbundsstyrelsen bestämmer.
Kallelse till mötet sker senast fyra veckor före mötet genom kungörelse i
Förbundets officiella kungörelseorgan samt genom brev eller e-post till SDF och
föreningarna.
Dagordning, verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisionsberättelse och
lekmannarevisorns granskningsrapport för det gångna verksamhetsåret samt
budget och verksamhetsplan för det påbörjade och därefter följande
verksamhetsåret ska av förbundsstyrelsen sändas ut till SDF och föreningarna
senast två veckor före mötet. Samtidigt ska styrelsens förslag (propositioner) och
inkomna motioner till förbundsmötet jämte styrelsens yttrande över motionerna
översändas.
§ 3.5 Ärenden vid förbundsmötet
Vid förbundsmötet ska följande ärenden förekomma:
1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på
grundval av den röstlängd som förbundsstyrelsen upprättat
2. Fråga om mötets behöriga utlysande
3. Val av ordförande för mötet
4. Val av sekreterare för mötet
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll samt av två
rösträknare
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
7. Styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret
8. Den auktoriserade revisorns berättelse för tiden den 1 januari – 31 december
samt lekmannarevisorns granskningsrapport för tiden den 1 januari – 31
december.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Antagande av officiellt kungörelseorgan
11. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för löpande respektive
nästkommande verksamhetsår
12. Behandling av förslag som förbundsstyrelsen har hänskjutit till mötet
(propositioner)
13. Behandling av motioner som enligt den i § 3.6 angivna ordningen har ingivits
till mötet
14. Fastställande av föreningarnas avgifter till Förbundet
15. Fastställande av den lägsta medlemsavgift till förening som ska berättiga SDF
och föreningen att låta vederbörande medlem ingå i underlaget för rösträtt
enligt § 3.3
16. Val av ordförande i förbundsstyrelsen för en tid av ett år
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17. Val av fyra övriga styrelseledamöter för en tid av två år och ev. fyllnadsval för
en tid av ett år
18. Val av en revisor och en personlig suppleant för en tid av ett år med uppgift att
granska verksamheten enligt § 5.1.
19. Val av en lekmannarevisor och en personlig suppleant för en tid av ett år med
uppgift att granska verksamheten enligt § 5.1.
20. Vartannat år: Val av ordförande, en övrig ledamot och en suppleant i
disciplinnämnden för en tid av två år och ev. fyllnadsval för en tid av ett år.
21. Vartannat år: Val av en övrig ledamot och en suppleant i disciplinnämnden för
en tid av två år och ev. fyllnadsval för en tid av ett år.
22. Val av ordförande och två övriga ledamöter jämte en suppleant i
valberedningen
23. Fråga om val av ombud jämte suppleanter till RF-stämma och SOK-möte
24. Fråga om kallande av hedersordförande eller hedersledamöter
25. Övriga ärenden, varvid dock iakttas att fråga av ekonomisk natur inte
26. får avgöras
Valbar enligt punkterna 16 - 19 är den som är myndig och är medlem i en
förening som är ansluten till Förbundet.
Styrelseledamot är inte valbar som revisor, revisorssuppleant, ordförande i
disciplinnämnden, ledamot eller suppleant i disciplinnämnden.
Om arbetstagares valbarhet stadgas i § 2.3.
§ 3.6 Förslag till ärenden att behandlas på förbundsmötet (motioner)
Rätt att inge förslag till förbundsmötet har SDF och till Förbundet ansluten förening
som har fullgjort sina skyldigheter mot Förbundet.
Motion av en förening ska inges till förbundsstyrelsen senast den 15 januari.
Förbundsstyrelsen kan därefter remittera motionen för yttrande till berört SDF.
Motion av SDF inges till förbundsstyrelsen senast den 15 februari.
Förbundsstyrelsen ska överlämna inkomna motioner med eget yttrande till
förbundsmötet.
§ 3.7 Extra förbundsmöte
Extra förbundsmöte får av förbundsstyrelsen utlysas när omständigheterna så
kräver. Sådant möte ska sammankallas när så begärs av SDF eller föreningar, vilkas
sammanlagda röstetal, beräknat enligt § 3.3, uppgår till minst 1/3 av samtliga SDF:s
och föreningars röstetal.
Kallelse jämte dagordning för extra förbundsmöte ska senast två veckor före mötet
dels kungöras i Förbundets officiella kungörelseorgan, dels översändas till SDF och
föreningarna.
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Vid ett extra förbundsmöte får endast de ärenden som har tagits upp i
dagordningen avgöras.

4 kap Valberedningen
§ 4.1 Sammansättning
Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter, varav en kvinna
och en man, jämte en suppleant.
Suppleant är röstberättigad endast då någon ordinarie ledamot är frånvarande.
§ 4.2 Åligganden
Valberedningen ska senast den 1 november tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid
arbetsårets slut, om de vill kandidera för den kommande mandattiden.
Senast den 15 november ska valberedningen meddela SDF och
föreningarna vilka som står i tur att avgå och vilka av dessa som inte önskar bli
omvalda.
§ 4.3 Förslagsrätt
SDF och föreningarna ska senast två månader före förbundsmötet till
valberedningen avge sina eventuella förslag på personer för valen under § 3.5 16 18.
Valberedningen ska härefter senast en månad före förbundsmötet tillställa
SDF, föreningarna och kansliet sitt förslag jämte uppgift på samtliga förslag som
valberedningen har tagit emot.
Valberedningen bör sträva efter jämn könstillhörighet samt geografisk
spridning bland styrelsens ledamöter och suppleanter.
§ 4.4 Kandidatnominering
Innan kandidatnomineringen börjar vid förbundsmötet, ska valberedningen
meddela sitt förslag beträffande vart och ett av de val som ska förekomma enligt §
3.5. 16 - 18.
§ 4.5 Sammanträden
Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är
beslutsmässig när kallelse till ledamöterna och suppleanten har utgått
senast en vecka före sammanträdet och sammanlagt minst två medlemmar i
valberedningen deltar.
Valberedningens förhandlingar är förtroliga.
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5 kap Revisorer och revision
§ 5.1 Revisorernas åligganden
Förbundets verksamhet, förvaltning och räkenskaper ska revideras, i enlighet med
lag och god revisionssed, av en revisor som utses av förbundsmötet och som ska
vara auktoriserad eller godkänd revisor med revisorsexamen.
RF har rätt att, efter anmälan till förbundet, utse ytterligare en auktoriserad revisor.
Den av förbundsmötet valda lekmannarevisorn ska granska om förbundets
verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt och
om beslut vid förbundsmötet genomförs.
Förbundsstyrelsens räkenskaper och övriga handlingar överlämnas till
revisorerna senast den 31 januari.
Ansvarig revisor ska senast 18 dagar före förbundsmötet överlämna sin
revisionsberättelse till förbundsstyrelsen.
Revisorn ska samtidigt tillställa RF en kopia av årsbokslut, revisionsberättelse och
revisionsrapport.
Lekmannarevisorn ska efter verkställd granskning senast 18 dagar för
förbundsmötet överlämna sin granskningsrapport till förbundsstyrelsen.

6 kap Förbundsstyrelsen
§ 6.1 Sammansättning
Förbundsstyrelsen, som är Förbundets högsta beslutande organ när förbundsmöte
inte är samlat, består av ordföranden samt åtta övriga ledamöter.
Antalet övriga ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen.
Styrelsen utser inom sig de funktionärer som anses vara nödvändiga.
Styrelsen bestämmer själv om formerna för sitt arbete.
§ 6.2 Sammanträden, kallelse, beslutsmässighet
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när styrelsen har beslutat
härom eller efter framställning av minst tre ledamöter. Kallelse till sammanträde
utsänds minst 5 dagar före detta.
Styrelsen är beslutsmässig då minst sex ledamöter är närvarande och deltar i
besluten. Ledamöter får inte rösta genom fullmakt.
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Om styrelsens ordförande anser det vara nödvändigt, får ärenden avgöras genom
skriftlig omröstning eller genom telefonsammanträde.
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt på ett verkställande utskott eller på
utskott som har tillsatts för särskild uppgift eller på enskild styrelseledamot eller på
förbundstjänsteman.
Den som fattar beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska
skyndsamt underrätta styrelsen om fattade beslut.

§ 6.3 Styrelsens åligganden
Styrelsen åligger att:
1. bedriva sin verksamhet enligt dessa stadgar och förbundsmötets beslut samt
verka för fäktsportens utveckling och utbredning inom Sverige och företräda
svensk fäktsport, tillvarata Förbundets intressen och härvid följa
utvecklingen inom fäktsporten utomlands och delta i det internationella
samarbetet på fäktningens område;
2. övervaka efterlevnaden av RF: s, FIE: s och Förbundets stadgar
och utfärdade regler samt aktivt arbeta för en dopingfri verksamhet inom
Förbundet och anslutna föreningar;
3. nära samarbeta med myndigheter och organisationer som stöder
Förbundets verksamhet samt bedriva PR-verksamhet för fäktsporten hos
myndigheterna, massmedia och allmänheten;
4. följa och stödja verksamheten inom SDF och föreningar och verka för en
fortlöpande ledar-, funktionärs- och instruktörsutbildning;
5. ta initiativ till och verka för att tekniska och vetenskapliga rön och metoder
omsätts till fäktningens fromma;
6. upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser och budget samt i övrigt
utarbeta och bereda förslag, planer m.m., att föreläggas förbundsmötet
samt se till att mötets beslut verkställs;
7. avge vederbörliga yttranden och rapporter;
8. fortlöpande se över Förbundets ev. arbetsordning (AO);
9. handha och ansvara för Förbundets medel och materiel samt vidta lämpliga
åtgärder för stärkande av Förbundets ekonomi;
10. utse arrangör för SM/JSM-tävlingar och svara för deras genomförande
enligt gällande tävlingsbestämmelser samt godkänna internationella tävlingar
som arrangeras i Sverige på uppdrag av FIE, EFC och den nordiska fäktunionen;
11. besluta om utdelning av Förbundets utmärkelser;
12. upprätta röstlängd för förbunds- och SDF-möten att gälla för tiden från den
1 januari, tills ny röstlängd upprättas;
13. tillsätta Förbundets tjänstemän och bestämma om organisationen av
Förbundets kansli;
14. enligt regler utfärdade av RF och av Förbundet, pröva och avgöra frågor om
upptagning av förening som medlem i Förbundet och om uteslutning av
förening ur Förbundet;
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15. senast den 31 december till RF lämna skriftliga uppgifter om vilka
föreningar som under kalenderåret har erlagt sina årsavgifter till
Förbundet;
16. fortlöpande till RF anmäla avförda föreningar;
17. handlägga löpande ärenden i övrigt;
18. fastställa och ständigt aktualisera tävlingsbestämmelser och reglementen
samt
19. föra protokoll och erforderliga böcker.

7 kap Disciplinnämnden
§ 7.1 Disciplinnämndens befogenheter
Disciplinnämnden utövar prövningsrätt enligt 14 och 15 kap. RF:s stadgar.
Omfattningen av Disciplinnämndens bestraffningsrätt framgår av RF:s stadgar kap.
14 § 1. Nämnden skall arbeta självständigt i likhet med en domstol.
Disciplinnämnden är enda instans inom Förbundet för ärenden enligt 14 kap. RF:s
stadgar.
§ 7.2 Sammansättning och utseende av ordförande och ledamöter
Disciplinnämnden består av ordförande, två övriga ledamöter jämte två
suppleanter. Nämndens ordförande ska ha avlagt juridisk examen och bör ha
erfarenhet som lagfaren domare. Av de två övriga ordinarie ledamöterna skall
minst en och av de två suppleanterna ska också minst en ha avlagt juridisk examen.
Ledamöter och suppleanter väljs för en period om två år.
Disciplinnämnden kan för avgörande av enskilt ärende adjungera sakkunnig
ledamot. Sådan ledamot deltar i så fall för det aktuella ärendet i nämndens beslut.
Vid lika röstetal har nämndens ordförande utslagsröst.
§ 7.3 Regelsystem
Till grund för Disciplinnämndens verksamhet ligger RF:s stadgar, förbundets
stadgar, förbundets och FIE:s tävlingsbestämmelser och tävlingsreglementen samt
anvisningar och övriga beslut av förbundsmötet, förbundsstyrelsen och av
styrelsen utsedda organ.
Disciplinnämnden äger rätt enligt RF:s stadgar 14 kap. 5§ 2 st. att ålägga enskild
person böter om högst 30 000 kronor. Utdömda böter tillfaller Förbundet och
används för främjande av Förbundets verksamhet.
I enlighet med RF:s stadgar 14 kap. 6§ kan avstängning även omfatta träning i
anläggning som disponeras av den dömdes förening eller annan förening med
medlemskap i eller anslutning till Förbundet.
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§ 7.4 Allmänna åligganden
Disciplinnämnden skall löpande informera förbundsstyrelsen om sina beslut samt
även i övrigt hålla styrelsen underrättad om nämndens verksamhet.
Disciplinnämnden skall, med iakttagande av RF:s bestraffningsregler, i
förekommande fall göra förbundsstyrelsen uppmärksam på erforderliga ändringar
av förbundets disciplinregler.
§ 7.5 Kallelse och beslutsförhet
Disciplinnämnden sammanträder på kallelse av nämndens ordförande och är
beslutsför med tre ledamöter. Suppleant inträder som beslutande vid ordinarie
ledamots förhinder.
§ 7.6 Jäv för disciplinnämndsledamot
En ledamot får inte delta i utredning och prövning av bestraffningsärende, i vilket
han själv eller hans klubb är part, eller av vars utgång han eller hans klubb kan vara
beroende, eller i vars handläggning inom annat idrottsorgan han tidigare deltagit,
eller i vilket han på annat sätt får anses vara jävig.

8 kap

Specialidrottsdistriktsförbunden

§8.1
Distriktsindelning
Inom Förbundet ska finnas specialidrottsdistriktsförbund (SDF) som organ för
Förbundets regionala verksamhet.
Ett SDF omfattar de föreningar som är medlemmar i Förbundet och som har sin
hemvist inom SDF:s geografiska område.
Den geografiska indelningen i SDF och Ombud Fäktning (OF) fastställs av
förbundsmötet med enkel majoritet.
I de DF som omfattas av en eller flera fäktklubbar men som saknar SDF-tillhörighet
ska finnas ett OF.
OF utses av klubbarna i resp. DF och anmäls till Förbundsstyrelsen
§8.2
SDF:s namn och verksamhetsområde
Svenska Fäktförbundet indelas i följande regioner:
NORRLANDS FÄKTFÖRBUND
omfattar verksamhetsområdena för Norrbottens, Västerbottens,
Jämtland/Härjedalens och Västernorrlands Idrottsförbund.
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MELLANSVENSKA FÄKTFÖRBUNDET
omfattar verksamhetsområdena för Dalarnas, Gävleborgs, Upplands, Värmlands,
Västmanlands och Örebro läns Idrottsförbund.
STOCKHOLMS FÄKTFÖRBUND
omfattar verksamhetsområdena för Stockholms Idrottsförbund och Gotlands
Idrottsförbund.
ÖSTSVENSKA FÄKTFÖRBUNDET
omfattar verksamhetsområdena för Södermanlands och Östergötlands
Idrottsförbund
VÄSTSVENSKA FÄKTFÖRBUNDET
omfattar verksamhetsområdena för Hallands Idrottsförbund och Västra Götalands
Idrottsförbund.
SYDSVENSKA FÄKTFÖRBUNDET
omfattar verksamhetsområdena för Skånes, Blekinges och Smålands
Idrottsförbund
§8.3
Stadgar
SDF: s stadgar ska utgå från de av Förbundet fastslagna och av Riksidrottsstyrelsen
(RS) enligt RF:s stadgar 5 kap. 2§ granskade normalstadgarna för SDF.
Förbundet ska godkänna de av SDF-mötet antagna stadgarna, med rätt för
förbundet att påfordra ändring av stadgarna om de strider mot normalstadgarna
eller på annat sätt anses vara olämpliga.

§ 8.4
SDF:s åligganden
SDF, som är självständiga ideella föreningar, ska enligt dessa stadgar och
SDF:s stadgar arbeta såsom SvFF:s regionala organ i enlighet med förbundets
ändamål.
Verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelse samt verksamhetsplan och
protokoll från SDF-möte ska senast den 30 juni insändas till Förbundet.
SDF är skyldiga att lämna de handlingar som krävs av respektive DF.
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§8.5
Ombud Fäktnings åligganden
OF ska i tillämpliga delar följa de bestämmelser som gäller för SDF-styrelse enligt
normalstadgarna för SDF samt tillämpa samma verksamhets- och räkenskapsår
som SDF.
OF:s uppgift är att
- företräda, samordna och stödja fäktningen inom DF
- motta och fördela bidrag från DF samt svara mot DF:s redovisningskrav
- vara kontaktperson för förbundsstyrelsen
- före februari månads utgång till Förbundet avge en kortfattad rapport om sin
verksamhet
OF är skyldiga att lämna de handlingar som krävs av respektive DF.
Vid DF-stämma är OF ombud. Vid förhinder för denne, eller om distriktsorganet är
berättigat att utse fler än ett ombud, ska de inom DF anslutna röstberättigade
föreningarna beredas tillfälle att utse ombud.

9 kap

Föreningarna

§ 9.1
Medlemskap i Förbundet
En förening, som vill bli medlem i Förbundet, ska skriftligen ansöka om detta hos
förbundsstyrelsen. Ansökningen ska vara upprättad enligt Riksidrottsförbundets
(RF: s) anvisningar och vara åtföljd av föreningens stadgar.
Styrelsen prövar och avgör ärendet efter hörande av vederbörande SDF.
För en förenings anslutning krävs att den har fäktsport på sitt program, att dess
stadgar inte innebär principiella avsteg från RF: s normalstadgar för
idrottsföreningar, att föreningen har betalat de avgifter som förbundsmötet kan ha
bestämt samt att dess namn inte bedöms vara olämpligt eller kan medföra
förväxling med en förening som redan är ansluten till RF.
Avslås en ansökan om medlemskap, ska föreningen underrättas om detta. Skälen
för avslaget ska anges. Inbetalade avgifter ska återbetalas. Beslutet får av
föreningen överklagas hos Riksidrottsnämnden.
§ 9.2
Utträde
En förening, som önskar utträda ur Förbundet, ska göra skriftlig anmälan om detta
till förbundsstyrelsen. Till anmälningen ska föreningen foga protokollsutdrag från
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det föreningsmöte där beslutet fattades. En förening, som inte har betalat sin
årsavgift till Förbundet under två år i följd, får anses ha begärt sitt utträde ur
Förbundet.
§ 9.3
Uteslutning
En förening får uteslutas av förbundsstyrelsen, om den - oaktat påminnelser underlåter att följa vad som föreskrivs i RF: s eller Förbundets stadgar. En förening
får uteslutas också om den har underlåtit att rätta sig efter beslut som i vederbörlig
ordning har fattats av RF, Förbundet eller SDF eller annars påtagligt har motarbetat
Förbundets intressen.
Frågor om uteslutning får inte avgöras förrän tre veckor har gått från det att
föreningen har beretts tillfälle att yttra sig. I beslut om uteslutning ska skälen
anges.
Beslut om uteslutning får av föreningen överklagas hos Riksidrottsnämnden.
§ 9.4
Förenings tillhörighet
En till Förbundet ansluten förening tillhör dels det DF, dels det SDF, alt. OF, inom
vars verksamhetsområde föreningens hemort är belägen.
§ 9.5
Föreningarnas åligganden
Föreningarna åligger, utöver vad som sägs i RF: s stadgar
1. att till Förbundet - före tidpunkt som fastställs av förbundsstyrelsen - sända
in årsrapporter med begärda uppgifter om föreningen,
2. att, i de DF, där SDF inte finns organiserat, tillsammans med de andra
fäktföreningarna utse OF och anmäla ombudet till förbundsstyrelsen.
3. att till Förbundet betala in de årsavgifter som fastställts av förbundsmötet.
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NORMALSTADGAR
FÖR
SPECIALIDROTTSDISTRIKTSFÖRBUND (SDF)
inom Svenska Fäktförbundet
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Stadgar
Beslutande organ
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Sammansättning av styrelse m.m.
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8§
9§
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11 §
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13 §
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15 §

Sammansättnig och beslutsmässighet
Yttrande- och förslagsrätt m.m.
Kallelse m.m.
Rösträtt
Ärende vid SDF-möte
Förslag till ärenden att behandla vid SDF-möte
Beslut och omröstning
Extra SDF-möte

3 kap SDF-styrelse
16 §
17 §
18 §
19 §

Sammansättning, kallelse och beslutsmässighet
Åligganden
Överlåtelse av beslutsrätt
Arbetsår

4 kap Revisorer och revision
20 § Revisorer och revision
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21 §
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Sammansättning m.m.
Åligganden
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1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § Uppgift
………………Fäktförbundet ska, enligt dessa stadgar och Svenska Fäktförbundets
stadgar, såsom Förbundets regionala organ arbeta i enlighet med Förbundets ändamål.
2 § Sammansättning
…………….Fäktförbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i Svenska
Fäktförbundet, och som har hemvist inom SDF-distriktets geografiska område (3 §).
3 § Verksamhetsområde
………………Fäktförbundets verksamhet utövas inom det geografiska område som
fastställts enligt § 7.2 i Svenska Fäktförbundets stadgar.
4 § Stadgar
Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av SDF-möte eller extra SDF-möte och
ska godkännas av Svenska Fäktförbundet.
För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3-delar av antalet avgivna röster
vid mötet.
Om tvekan uppstår om den riktiga tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer
som inte är förutsatt i stadgarna, hänskjuts frågan till Svenska Fäktförbundets styrelse
eller avgörs i trängande fall av SDF:s styrelse.
5 § Beslutande organ
SDF:s beslutande organ är SDF-mötet, extra SDF-möte och SDF-styrelsen.
6 § Verksamhets- och räkenskapsår
SDF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår.
7 § Sammansättning av styrelse mm
SDF ska verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ
får sådan sammansättning, att jämställdhet mellan kvinnor och män nås och att
ungdomar ingår.

2 kap

SDF-möte

8 § Sammansättning och beslutsmässighet
SDF-möte består av ombud för SDF:s föreningar.
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Ombud får representera endast en förening utöver sin egen, samt får inte vara ledamot av
SDF-styrelsen.
SDF-möte är beslutsmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning
deltar i mötets beslut.

9 § Yttrande- och förslagsrätt m.m.
Yttrande- och förslagsrätt vid SDF-möte tillkommer, förutom ombuden, ledamot av
SDF-styrelsen, SDF:s revisorer, hedersledamöter, motionär i vad avser egen motion samt
valberedningens ledamöter i ärenden som rör valberedningens arbete.
Yttranderätt tillkommer RF:s, Svenska Fäktförbundets och DF:s representanter och, med
mötets enhälliga samtycke, annan närvarande.
10 § Tidpunkt och kallelse
SDF-mötet hålls årligen före den 1 april på dag som SDF-styrelsen bestämmer. Mötet får
dock inte hållas på dag när DF-möte pågår.
Kallelse till mötet utfärdas av SDF-styrelsen genom kungörelse i Svenska Fäktförbundets
kungörelseorgan senast fyra veckor före mötet samt skriftligt meddelande eller epostmeddelande till föreningarna senast fyra veckor före mötet.
Föredragningslista för mötet jämte förvaltnings- verksamhets- och
revisionsberättelser, SDF-styrelsens förslag samt inkomna motioner med styrelsens
yttrande översänds till röstberättigade föreningar senast en vecka före mötet.
11 § Rösträtt
Rösträtten vid SDF-möte bestäms genom gällande röstlängd som har upprättats av
förbundsstyrelsen. Röstlängden upptar de föreningar som den 31 december har fullgjort
sina stadgeenliga förpliktelser mot Svenska Fäktförbundet samt de förpliktelser mot
…………..fäktförbundet som har bestämts vid SDF-möte.
Röstlängden gäller oförändrad till dess en ny röstlängd har tillställts SDF.
Varje röstberättigad förening har en röst. Härtill kommer tilläggsröster för en förening som
enligt röstlängd har ett sammanlagt antal medlemmar enligt följande uppställning:
51-100
101 – 150
151 – 200

medlemmar ger en tilläggsröst
medlemmar ger två tilläggsröster
medlemmar ger tre tilläggsröster

o.s.v. med en tilläggsröst per påbörjat 50-tal medlemmar. En förenings röstetal får dock
inte överstiga 1/5 av de vid uppropet godkända sammanlagda röstetalet.
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Förfogar förening över fler än en röst, äger föreningen bestämma rösternas fördelning
mellan ombuden. Förening ska inge fullmakt för sina ombud. I fullmakten ska ombuds rätt
att utöva föreningens rösträtt anges.
12 § Ärenden vid SDF-möte
Vid SDF-mötet ska följande ärenden förekomma
1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på
grundval av den röstlängd som har upprättats enligt 11 §
2. Fastställande av föredragningslista för mötet
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Val av ordförande för mötet
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare
7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:
a) SDF-styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
b) SDF-styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret
c) SDF:s revisorers berättelse för samma tid
8. Fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens förvaltning
9 . Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och ekonomisk plan samt
fastställande av årsavgift till SDF
10. Val av ordförande i SDF, tillika ordförande i SDF-styrelsen för en tid av ett år
11. Val av… (antal)… övriga ledamöter för en tid av två år
12. Val av två revisorer och två personliga suppleanter med uppgift att
granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom SDF för en tid av ett år
13. Val av ordförande och två övriga ledamöter jämte en suppleant i
valberedningen för en tid av ett år
14. Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till respektive DFmöten
15 Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till SvFF:s
förbundsmöte och
16. Behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i 13 §
samt av SDF-styrelsens förslag (propositioner).
17. Fråga om kallande av hedersordförande eller hedersledamöter
18. Fråga om inrättande av särskilda organ eller kommittéer.
19 Övriga ärenden. Fråga av ekonomisk natur får
endast avgöras om den finns med på föredragningslistan till mötet.
Valbar är varje myndig person som är medlem i en SDF-ansluten röstberättigad förening.
Ledamot eller suppleant i SDF-styrelsen är inte valbar som revisor eller revisorsuppleant i
SDF
13 § Förslag till ärenden att behandlas vid SDF-möte
Förslag till ärenden att behandlas vid SDF-mötet ska vara SDF-styrelsen tillhanda
senast två månader före mötet.

21 (23)

Rätt att inge förslag tillkommer SDF tillhörande röstberättigad förening samt medlem i
sådan förening. Förslag från föreningsmedlem insänds genom vederbörande förening
tillsammans med föreningens yttrande över förslaget.
14§ Beslut och omröstning
Med undantag för ärende som anges i 4 § avgörs vid omröstning alla ärenden med enkel
majoritet. Omröstning sker öppet, dock att val ska ske med slutna sedlar, om röstberättigad
så begär.
Vid omröstning, som inte avser val, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av
ordföranden, om denne är röstberättigad. Är denne inte röstberättigad avgör lotten.
Vid val ska vid händelse av lika röstetal lotten avgöra.
15 § Extra SDF-möte
SDF-styrelsen har rätt att sammankalla extra SDF-möte.
SDF-styrelsen är skyldig att kalla till extra SDF-möte när SDF:s revisor med
angivande av skäl skriftligen kräver det, eller när det skriftligen begärs från av minst
tre röstberättigade föreningar enligt upprättad röstlängd.
Underlåter SDF-styrelsen att inom en månad kalla till extra möte, får de som krävt
mötet ombesörja kallelse.
När styrelsen mottagit en begäran om extra SDF-möte ska den inom 14 dagar kalla
till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen.
Kallelse och förslag till föredragningslista översänds till föreningarna senast 7 dagar
före mötet.
Vid sådant möte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden företas till
avgörande.

3 kap

SDF-styrelsen

16 § Sammansättning, kallelse och beslutsmässighet
SDF-styrelsen består av ordförande samt ….. övriga ledamöter, valda enligt 12 § 11
punkten.
Styrelsen ska bestå av kvinnor och män.
SDF-styrelsen utser inom sig de funktionärer som anses vara nödvändiga.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet
ledamöter är närvarande.
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17 § Åligganden
SDF-styrelsen ska
1. bedriva verksamhet enligt dessa stadgar och SDF-mötets beslut
2. verka för fäktsportens utveckling och utbredning inom SDF:s
verksamhetsområde samt hålla sig väl underrätad om verksamheten i
anslutna föreningar samt stödja och tillvarata deras idrottsliga intressen
3. nära samarbeta med Svenska Fäktförbundet samt myndigheter och organisationer
som stödjer fäktsporten samt bedriva PR-verksamhet för fäktsporten hos
myndigheter, massmedia och allmänhet
4. övervaka efterlevnaden av RF:s samt Svenska Fäktförbundets stadgar och i vederbörlig
ordning utfärdade stadgar
5. verka för fortlöpande ledar-, funktionärs- och fäktinstruktörsutbildning
6. föranstalta om DM-tävlingar och andra tävlingar enligt Svenska Fäktförbundets
bestämmelser och ansvara för deras genomförande enligt gällande
tävlingsbestämmelser
7. handha och ansvara för SDF:s medel
8. upprätta verksamhetsberättelse
9. upprätta budget för innevarande verksamhetsår
10. bereda ärenden som ska föreläggas årsmöte samt tillse att årsmötets beslut
verkställs, samt förelägga SDF-möte förslag till verksamhetsplan med ekonomisk
plan
11. avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagå RF, RIN, Svenska Fäktförbundet och DFstyrelsen med upplysningar och yttrande
12. upprätta röstlängd över de ombud som utses av röstberättigade föreningar
13. bestämma över SDF:s kansliverksamhet
14. föra protokoll och erforderliga böcker m.m. samt sköta löpande ärenden i övrigt
15. efter uppdrag av RF eller Svenska Fäktförbundet verksställa beslut som i vederbörlig
ordning fattats av RF och Svenska Fäktförbundet.
18 § Överlåtelse av beslutsrätt
Styrelsen får överlåta sin beslutsrätt i vissa grupper av ärenden till ett verkställande
utskott som utses av styrelsen, till kommitté eller annat organ som tillsatts för särskild
uppgift eller till enskild ledamot.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska snarast
underrätta SDF:s styrelse härom.
19 § Arbetsår
SDF-styrelsens arbetsår omfattar tiden från SDF-mötet till och med nästkommande
SDF-möte

4 kap

Revisorer och revision

20 § Revisorer och revision
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SDF:s verksamhet, förvaltning och räkenskaper revideras av två av SDF-möte utsedda
revisorer.
DF har rätt att, efter anmälan till SDF, utse ytterligare en revisor.
Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast en månad
före SDF-mötet och ska, efter verkställd revision, med revisorernas berättelse vara
styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.

5 kap

Valberedning

21§ Sammansättning mm
Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter jämte en suppleant.
I valberedningen ska ingå både kvinnor och män.
Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter
så bestämmer.
22 § Åligganden
Valberedningen ska senast tre månader före mötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid
SDF-mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.
Senast två månader före mötet ska valberedningen meddela röstberättigade föreningar
uppgift på dem som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt återval.
Senast två veckor före årsmötet ska valberedningen skriftligen delge röstberättigade
föreningar sitt förslag till kandidater enligt 12§ 10-12 punkterna samt meddela namnen på
samtliga kandidater som föreslagits till valberedningen.
Den som ingår i valberedning får inte obehörigen yppa vad han/hon i denna egenskap fått
kännedom om.
23 § Förslagsrätt
Föreningar får senast sex veckor före mötet till valberedningen avge förslag på personer
för valen under punkterna 10-12 i 12 §.
24 § Kandidatnominering
Innan kandidatnomineringen börjar vid SDF-möte, ska valberedningen meddela sitt
förslag beträffande val som sker under 12§ 10-12.
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