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Översikt över utvalda förbunds
förfarande
Nedan finns en tabell som beskriver hur ett urval
av förbund ändrar i sina tävlingsbestämmelser.
Urvalet består av förbund av olika storlek, ålder
samt som ägnar sig åt såväl individuell som
lagidrott.1
Kolumnerna beskriver följande:
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 Vem kan föreslå förändring: Vem som kan
föreslå en ändring till
tävlingsbestämmelserna, exempelvis
medlemmar eller distrikt
 Ändringsförfarande: På vilket sätt, i vilket
fora, kan tävlingsbestämmelser ändras
 Var regleras ändringsförfarandet: I vilket
dokument ändringsförfarandet regleras,
exempelvis i tävlingsbestämmelserna eller
stadgar
 Frekvens: Hur ofta förbundet går igenom
ändringsförfarandet

Förbund

Vem kan föreslå ändring

Ändringsförfarande

Var regleras
ändringsförfarandet

Frekvens

SAFF
(amerikansk
fotboll)

Medlemmar i föreningar
samt förbundsstyrelsen

Representantskapsmöte

Stadgar

Årligen

SIBF
(innebandy)

Medlem i förening,
förening och distrikt

Tävlingskongress

Stadgar

Vartannat år

SBF
(bandy)

Föreningar och distrikt
(krav att man är
firmatecknare)

Förbundsmöte om motion som påverka
tävling, alternativt FS. Bereds av
Tävlingskommitteen

Tävlingsbestämmelser

Årligen

SBBF
(basket)

Medlem i förening,
förening och distrikt

Förbundsstyrelse, vid behov löpande av
TU. Bereds av Tävlingsutskottet

Tävlingsbestämmelser

Årligen

SHF
(handboll)

Föreningar, via
tävlingskommittee i
respektive distrikt

Stadgar

Årligen

SBSF
(baseball
och softball)

Medlem i förening,
föreningar, distrikt och
utskott

Förbundsstyrelsen. Förbereds av
tävlingskommittéen inför
tävlingskonferensen med representanter
från distrikten (1 – 2 personer) samt
tävlingskommittéen
Förbundsmöte om väsentlig ändring,
exempelvis av serieindelning eller
avgifter
Förbundsstyrelsen

Tävlingsbestämmelser

Årligen

SVF
(volleyboll)

Medlem i förening,
föreningar, distrikt samt
personal.
Remissförfarande i två
steg, före och efter första
sammanställningen av
förslag. Förslag anslås
löpande på hemsidan

Tävlingsbestämmelser

Årligen

Förbundsstyrelsen. Bereds av
Tävlingsledningen

I tillägg har ytterligare fem förbund kontaktats men där
processen för att ändra tävlingsbestämmelserna inte varit

relevanta, exempelvis då dessa till största delen utgörs av
internationella regler eller då processen inte är formaliserad
på det sätt vi önskar få den beskriven
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Förbund

Vem kan föreslå ändring

Ändringsförfarande

Var regleras
ändringsförfarandet

Frekvens

SBSF
(baseball
och softball)

Medlem i förening,
föreningar, distrikt och
utskott

Förbundsstyrelsen

Tävlingsbestämmelser

Årligen

SVF
(volleyboll)

Medlem i förening,
föreningar, distrikt samt
personal.
Remissförfarande i två
steg, före och efter första
sammanställningen av
förslag. Förslag anslås
löpande på hemsidan
n/a

Förbundsstyrelsen. Bereds av
Tävlingsledningen

Tävlingsbestämmelser

Årligen

Internationella förbundet.
Förbundsstyrelsen när det gäller
serieverksamhet vilket bereds av en
nationell serie- kommittee.
Administrativa ändringar kan göras
löpande av tävlingskommittee
AIBA fastställer tävlingsregler som
gäller internationellt. Svenska
modifieringar föreslås av liten kommittee
(tre personer) som godkänns av
Kampsportdelegationen
Förbundsmötet. Tävlingskommitteen kan
besluta om mindre justeringar

n/a

Vart fjärde
år, efter OS

e/r

Årligen

Stadgar

Årligen

STLF
(styrkelyft)

SBF
(boxning)

Medlemmar och
föreningar kan påverka
under året, inte under
själva processen

SSF
(squash)

Föreningar och
förbundsstyrelsen (via
motion respektive
proposition)

SRF
(rugby)

Utskott bestående av
föreningar

Förbundsstyrelsen. Bereds av
Tävlingskommitteen

Tävlingsbestämmelser

Årligen

SBF
(bowling lagspel)

Föreningar och distrikt

Förbundsstyrelse alternativt
förbundsmöte. Förbereds av
seriekommittee

Stadagar och ävlingsbestämmelser

SCF
(cykling)

Arrangörer, lagledare,
föreningar (arrangör
och/eller utförare) samt
FK. Samlas upp i
grengrupper som föreslår

n/a

SFF
(fäktning)

Alla.
Remissrunda bland
föreningar om det är stora
ändringar eller förslag
som kan bedömas som
kontroversiella
Ledamot i representantskapsmötet

Förbundsmötet fastställer på förslag av
Förbundsstyrelsen. Bereds av
Kommisariekommitteen (de mest erfarna
och välrenommerade domarna i landet
samt styrelsens ordförande och
förbundets GS)
Förbundsstyrelsen.
Materiel-, regel- och
säkerhetskommitteen bereder (kunniga
och/eller intresserade aktiva: 4-5
stycken)

Löpande
beslut men
införandet
sker årligen
inför
seriestart
Årligen

SvFF
(fotboll)

Representantskapsmöte

Styrelsens
arbetsordning

Årligen

Stadgar

Årligen
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Beskrivning av några förbunds
förfarande
I det följande beskrivs i något mera detalj hur
olika förbunds organiserar sitt arbete med att
fastställa tävlingsbestämmelser.

SVENSKA INNEBANDYFÖRBUNDET
Svenska innebandyförbundets tävlingskongress
infaller vartannat år under det fjärde kvartalet.
Kallelse till tävlingskongressen skickas ut av FS
senast två månader innan kongressen dels genom
brev till röstberättigade organisationer senast
trettio dagar innan kongressen.
Förslag till ärenden som ska behandlas under
kongressen ska vara inskickade för analysering
till förbundsstyrelsen senast nittio dagar före
tävlingskongressen. I kallelsen till kongressen,
senast trettio dagar innan kongressen, ska alla
berörda parter få en kopia på alla förslag till
ärenden som kommer att diskuteras under
kongressen.
Svenska innebandyförbundets tävlingskongress
består utav ombud (representanter) som har
blivit utsedda av distrikten eller av föreningar i
förbundsserier (högsta divisionerna i
seniorverksamheten). Dessa representanter ska
ha fullmakt från sitt distrikt/ föreningar
angående rösträtt inom tävlingskongressen.
Under röstningen har distrikten tolv röster
vardera (22 distrikt), föreningar i högsta serierna
har en röst vardera (totalt 122 föreningar) och
förbundsstyrelsen har sju röster. Röstningen sker
genom bifallsrop (acklamation) eller genom
omröstning som sker öppet vid förfrågan. För att
ett förslag ska gå igenom behövs absolut
majoritet (51 % av antalet möjliga röster). Om det
skulle vara så att vardera sidan får samma antal
röster så väljs de förslag som förbundsordförande
lade sin röst på om han/hon är röstberättigad,
annars avgörs det genom lottning.
Tävlingsbestämmelserna är gemensamma för
hela förbundet, även om det finns sektioner som
avser endast vissa delar av verksamheten,
exempelvis elit. På samma sätt är
tävlingsbestämmelserna hela förbundets
angelägenhet vilket innebär att alla röstar
avseende alla förslag till ändringar (inga
särskilda röster för särskilda delar av
bestämmelserna). Förbundsstyrelsens roll, och
därmed röster, avser främst ansvaret för att över
tid utveckla och förvalta tävlingsbestämmelserna.

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDET
Det svenska basketbollförbundets
tävlingsbestämmelser fastställs årligen genom
Svenska basketbollförbundets (SBBF)
förbundsstyrelse i samband med att det
internationella reglar och bestämmelser som har
fastslagits.
De löpande administrative förändringarna som
sker årligen framställs av de tävlingsutskott som
har tagits fram av förbundsstyrelsen. Basketens
distriktsförbund (BDF) har rätten att utfärda
kompletterande bestämmelser för de tävlingar
och events som hålls i distrikten. Dessa nya
bestämmelser ska ha blivit godkända av
förbundsstyrelsen senast den första april under
säsongen innan bestämmelserna träder i kraft.

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLLFÖRBUNDET
Tävlingsbestämmelser och ekonomiska
bestämmelser gäller för SBSF och fastställs och
förändras av dess styrelse efter beredning i TK.
SDF, förening, enskild eller utskott inom SBSF
som har förslag till förändringar av dessa
bestämmelser ska vända sig till TK, som bereder
ärendet inför styrelsens beslut. Förslag ska vara
skriftliga och vara TK tillhanda senast den 30
september. TK tar också till sig förslag som tagits
upp till diskussion på Verksamhetskonferenser.

SVENSKA VOLLEYBOLLFÖRBUNDET
Svenska Volleybollförbundets
tävlingsbestämmelser fastställs av
förbundsstyrelsen.
Förändringar av tävlingsbestämmelserna ska
föregås av ett remissförfarande till
medlemsföreningar och SDF. Remissförfarandet
och fastställande av nya tävlingsbestämmelser
bör ske så att nya tävlingsbestämmelser
publiceras senast två månader innan de börjar
gälla. Tävlingsbestämmelserna får inte strida mot
dessa stadgar.

SVENSKA STYRKELYFTFÖRBUNDET
Svenska Styrkelyftförbundet (SSF) ansvarar
ytterst för styrkelyftets organisation och
tävlingsregler inom Sverige. Alla tävlingar ska
arrangeras enligt Svenska Styrkelyftförbundets
och/eller Internationella Styrkelyftförbundets
(IPF) tävlingsregler och bestämmelser, ifall inte
annat beslutas av SSF:s styrelse. Tävlingsreglerna
omfattar tävlingar i styrkelyft och bänkpress
(även klassiskt) där inte annat anges. Större
principiella förändringar av
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tävlingsbestämmelserna fastställs av SSF:s
styrelse. Löpande administrativa förändringar
fastställs av SSF:s tävlingskommitté tillsammans
med sportchefen. Styrkelyftförbundet, eller annat
administrerande organ äger rätt att utfärda
kompletterande bestämmelser för de tävlingar
som de administrerar. De kompletterande
tävlingsbestämmelserna ska godkännas av SSF:s
styrelse innan bestämmelserna ska träda i kraft
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