
Proposition – förslag 

om ändringar i SCF:s 

stadgar  



SCF Styrelse kommentarer 

Bakgrund 
RF:s stadgar är det grundläggande regelverket inom idrottsrörelsen. Det kan liknas vid ett samlat 

avtal för de 72 medlemsförbund, specialidrottsförbund (SF), som konstituerar RF. Alla stadgar, 

inklusive RF:s, är dokument som med jämna mellanrum bör ses över, uppdateras och förfinas. Inom 

SCF har vi valt att skicka våra nuvarande stadgar till RF:s jurister för att se vad vi behöver anpassa för 

att möta de krav som det innebär att vara ett SF. Vi har efter erhållen feedback från juristerna 

omarbetat våra stadgar. De förändringar vi föreslår är till större delen baserade på feedbacken från 

RF:s Jurister. 

Föreslagna revideringar  
1 kap Ny text som inledning, anpassning av texten under de övriga paragraferna för att 

överensstämma med RF riktlinjer. Exempelvis inkludera RF i texten och vad relationen innebär. 

2 kap Hänvisning till RF stadgar och regler för föreningar, exempelvis ”förbinder sig att i sin idrottsliga 

verksamhet tillämpa de regler som är vedertagna inom idrottsrörelsen”. Rätt till överklagande till 

Riksidrottsnämnden. Åligganden knutna till RF stadgar. 

3 kap Strukturförändringar i enlighet med RF mall. Lagt till en punkt avseende valsamordningsgrupp 

som har till uppgift att föreslå valberedningens sammansättning. Utökad text för valbarhet för att 

inte kunna anses diskriminera. Ersatt kassör med en ledamot. Ny punkt avseende ikraftträdande av 

beslut fattade av förbundsmötet. 

4 kap Strukturförändringar i enlighet med RF mall. Lagt till §4 avseende valsamordningsgruppen som 

skall ersätta den tidigare modellen av att avbryta årsmötet för att hitta kandidater till 

valberedningen. 

5 kap Strukturförändringar i enlighet med RF mall.  

6 kap Juridisk nämnd och deras sammansättning och åliggande. 

7 kap Strukturförändringar i enlighet med RF mall. Adderat en ledamot istället för kassör som fanns i 

den gamla strukturen. Förtydliga ansvaret för förbundsstyrelsen och knytningen till RF 

verksamhetsidé. 

8 kap Beskrivning av den regionala verksamheten. 

9 kap Tydliggöra tävlingsregler, rätt att delta i tävlingar, mästerskapstävlingar och 

tävlingsbestraffning. 
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1 kap inledning 

 

Ingen text 

 

 

 

 

 

§1 kap Svenska Cheerleadingförbundets 

ändamål 

Svenska Cheerleadingförbundet, i dess stadgar 

benämnt förbundet, har till uppgift att främja 

och administrera idrotten cheerleading i 

Sverige på sådant sätt att den står i 

överensstämmelse med svensk idrotts mål och 

inriktning, samt att företräda cheerleading 

internationellt.  

Förbundet vill verka för att så många som 

möjligt bereds möjlighet att deltaga aktivt 

inom idrotten cheerleading.  

Förbundet och medlemsföreningarna skall 

verka för att förbundsstyrelse, valberedning, 

kommittéer och utskott får en mångfacetterad 

sammansättning med erforderlig kunskap 

inom cheerleadingens olika 

verksamhetsområden.  

 

 

 

§2 Svenska Cheerleadingförbundets 

sammansättning 

• Förbundet består av de ideella 

föreningar som upptagits i förbundet 

som medlemmar. 

 

 

 

 

 

Svenska Cheerleadingförbundet bildades 1995 

och erhöll medlemskap i Riksidrottsförbundet 

(RF) genom beslut av RF-stämman 26 maj 

2019. 

Förbundet har sin hemort i Göteborg 

stad/kommun och har organisationsnummer 

802404–5869 

 

§1 kap Svenska Cheerleadingförbundets 

ändamål 

Svenska Cheerleadingförbundet, i dess stadgar 

benämnt förbundet, har till ändamål att 

främja och administrera idrotten cheerleading 

i Sverige på sådant sätt att den står i 

överensstämmelse med svensk 

idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och 

värdegrund enligt Sveriges Riksidrottsförbunds 

(RF) stadgar, samt att företräda cheerleading 

internationellt.  

Förbundet vill verka för att så många som 

möjligt bereds möjlighet att deltaga aktivt 

inom idrotten cheerleading.  

Förbundet är en politiskt och religiöst 

oberoende allmännyttig ideell organisation, 

som aktivt ska arbeta mot doping, matchfixing 

(otillåten vadhållning samt manipulation av 

idrottslig verksamhet), osund ekonomi och 

annat fusk samt mot alla former av 

diskriminering, mobbing, trakasserier och våld 

såväl på som utanför idrottsarenan. 

§2 Svenska Cheerleadingförbundets 

sammansättning 

Förbundet består av de ideella föreningar som 

enligt 2 kap. 1§ erhållit medlemskap i 

förbundet. 
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§3 Svenska Cheerleadingförbundets 

tillhörighet 

Förbundet är medlem i det Europeiska 

Cheerleadingförbundet (ECU, European 

Cheer Union), samt det Internationella 

Cheerleadingförbundet (ICU, International 

Cheer Union).  

 

 

 

 

Utöver detta har förbundet möjlighet att 

vara medlem i ytterligare organisationer 

så länge det inte strider mot 

Riksidrottsförbundets (RF:s), ECU:s eller 

ICU:s stadgar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§5 Firmatecknare 

Förbundets firma tecknas av 

förbundsstyrelsen gemensamt eller om 

förbundsstyrelsen så beslutar till två 

styrelseledamöter gemensamt eller av en eller 

flera särskilt utsedda personer 

 

 

 

§3 Svenska Cheerleadingförbundets 

tillhörighet 

Förbundet är medlem i RF och i det 

Europeiska Cheerleadingförbundet (ECU, 

European Cheer Union), samt det 

Internationella Cheerleadingförbundet (ICU, 

International Cheer Union).  

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.  

Utöver detta har förbundet möjlighet att vara 

medlem i ytterligare organisationer så länge 

det inte strider mot Riksidrottsförbundets 

(RF:s), ECU:s eller ICU:s stadgar.  

 

§4 Beslutande organ 

Förbundets beslutande organ är 

förbundsmötet, extra förbundsmöte och 

förbundsstyrelsen samt av årsmötet valda 

nämnder. 

§5 Sammansättning av styrelse m.m 

Förbundet och dess föreningar ska aktivt verka 

för att förbundsstyrelse, valberedning, 

kommittéer och andra organ får en 

mångfacetterad sammansättning med 

erforderlig kunskap inom cheerleadingens 

olika verksamhetsområden. 

§6 Firmateckning 

Förbundets firma tecknas av styrelsen. 

Förbundsstyrelsen har rätt att delegera 

firmateckningsrätten till två styrelseledamöter 

gemensamt eller till en eller flera särskilt 

utsedda personer. 

Den som genom delegation fått fullmakt att 

företräda förbundet ska till förbundsstyrelsen 

fortlöpande rapportera vidtagna åtgärder 

 



Gammal text                          Ny text 
 

§4 Verksamhetsår, räkenskapsår och arbetsår 

Förbundets verksamhets- och räkenskapsår 

omfattar tiden 1 januari till 31 december.  

Förbundsstyrelsens arbetsår omfattar tiden 

mellan två på varandra följande årsmöten.  

 

 

 

 

 

 

§6 Stadgetolkning 

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa 

stadgar, eller om fall förekommer som inte 

förutsetts i stadgarna, hänskjuts frågan till 

nästkommande årsmöte eller avgörs i 

trängande fall av förbundsstyrelsen. Förening 

eller enskild medlem har genom sitt 

medlemskap förbundit sig att, i frågor som rör 

tillämpningen av dessa stadgar, inte väcka 

talan vid allmän domstol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§7 Verksamhetsår, räkenskapsår och arbetsår 

Förbundets verksamhets- och räkenskapsår 

omfattar tiden 1 januari till 31 december.  

Förbundsstyrelsens arbetsår omfattar tiden 

mellan två på varandra följande årsmöten.  

§8 Stadgeändring 

Förslag till ändring av dessa stadgar får 

förutom av förbundsstyrelsen, skriftligen 

framläggas av medlemsförening senast två 

månader innan årsmöte. För ändring av dessa 

stadgar krävs beslut härom av årsmöte med 

minst 2/3 enligt röstlängd.  

 

§9 Skiljeklausul 

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa 

stadgar, eller om fall förekommer som inte 

förutsetts i stadgarna, hänskjuts frågan till 

nästkommande årsmöte eller avgörs i 

trängande fall av förbundsstyrelsen. Talan i 

tvist där parterna, vid tidpunkt för tvistens 

uppkomst, är enskild medlem i förening, 

funktionär, förening, IdrottsAB, RF SISU 

Distrikt, SF eller RF får inte väckas vid allmän 

domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då särskild 

ordning är föreskriven i RF:s stadgar, dessa 

stadgar eller tävlingsregler, avgöras enligt av 

RF fastställt reglemente för Idrottens 

skiljenämnd. 
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§8 Upplösning av förbundet 

För upplösning av förbundet krävs beslut 

härom med minst 2/3 av antalet avgivna 

röster vid två på varandra följande 

årsmöten, hållna med minst ett års 

mellanrum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§10 Upplösning av förbundet 

För upplösning av förbundet krävs beslut 

härom 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 m.m. 

ska arkiveras, t.ex. i folkrörelsearkiv eller 

motsvarande. 

Beslutet, tillsammans med kopior av 

förbundsstyrelsens och förbundsmötets 

protokoll i ärendet samt revisionsberättelse 

jämte balans- och resultaträkning, ska snarast 

skickas till RF. 
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2 kap Medlemskap i SCF 

§1 Medlemskap i Svenska 

Cheerleadingförbundet 

Ideell förening får efter skriftlig ansökan 

upptas som medlem i förbundet förutsatt att 

 

ansökningen om medlemskap är upprättad 

enligt SCF:s anvisningar och åtföljd av 

föreningens stadgar 

föreningen bedriver cheerleading verksamhet 

föreningen har förbundit sig att, i sin 

idrottsliga verksamhet, följa förbundets och 

övriga överordnade idrottsorgans stadgar, 

tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser 

samt beslut 

föreningens namn följer RF:s namnregler 

föreningen har betalat de avgifter som i 

vederbörlig ordning har bestämts 

 

 

 

 

 

 

 

2 kap Medlemskap i SCF 

§1 Medlemskap i Svenska 

Cheerleadingförbundet 

Ideell förening, som består av enbart fysiska 

personer, får efter skriftlig ansökan upptas 

som medlem i förbundet om nedanstående 

villkor är uppfyllda. 

Ansökningen om medlemskap är upprättad 

enligt RF:s anvisningar, vilket även 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. 

Föreningen bedriver cheerleading verksamhet. 

Föreningen har förbundit sig att i sin 

idrottsliga verksamhet följa RF:s och 

förbundets stadgar, tävlingsregler och beslut 

fattade av överordnat idrottsorgan. 

Föreningens namn inte är olämpligt eller kan 

förväxlas med en till RF redan ansluten 

förening. 

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 RF:s stadgar.  

Medlemskap i förbundet innebär att 

föreningen samtidigt blir medlem i det DF 

inom vars gränser föreningen har sin hemort.  
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§2 Utträde ur SCF 

Förening, som önskar utträde ur 

förbundet, skall skriftligen anmäla detta 

till förbundsstyrelsen. Har föreningen inte 

betalat föreskrivna avgifter, bestämmer 

förbundsstyrelsen om de skall betalas eller 

inte.  

Förening som inte har betalat årsavgiften 

under 2 på varandra efterföljande år får 

anses ha begärt utträde. Utan att ha 

anmält utträde får förening uteslutas om 

den, trots påminnelse, underlåter att följa 

vad som föreskrivs i dessa stadgar.  

En förening får också uteslutas om den har 

underlåtit att rätta sig efter beslut som i 

vederbörlig ordning har fattats av 

förbundet, eller annars påtagligt har 

motarbetat förbundets intressen. Fråga 

om uteslutning får inte avgöras förrän 

föreningen haft möjlighet att yttra sig 

inom en av förbundsstyrelsen angiven tid. 

Vid beslut om uteslutning skall skälen 

redovisas till berörd förening så 

föreningen blir medveten om vad denna 

skall iaktta för ett överklagande av 

beslutet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§2 Utträde ur SCF 

Förening, som önskar utträde ur förbundet, 

ska skriftligen anmäla detta till 

förbundsstyrelsen. Har föreningen inte betalat 

föreskrivna avgifter, bestämmer 

förbundsstyrelsen om de ska betalas eller inte.  

Förening som inte har betalat årsavgiften 

under 2 på varandra efterföljande år, får 

styrelsen besluta om medlemskapets 

upphörande. Medlemskapet upphör genom 

att föreningen avförs från förbundets 

medlemsförteckning. Föreningen ska 

underrättas om att medlemskapet har 

upphört.  

Förening får också uteslutas, om den inte 

uppfyller kraven enligt Kap 2 1§ eller om den 

har underlåtit att rätta sig efter beslut som i 

vederbörlig ordning har fattats av förbundet, 

RF eller RF SISU Distrikt eller annars påtagligt 

har motarbetat förbundets intressen.  

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän 

föreningen haft möjlighet att yttra sig inom 

viss av förbundet angiven tid. I beslutet om 

uteslutning ska skälen som ligger till grund för 

uteslutningen redovisas samt ange hur 

beslutet kan överklagas. 

Förbundets beslut om uteslutning får 

överklagas hos RIN enligt RF:s stadgar. 

Medlemskapets upphörande i förbundet 

innebär samtidigt att föreningens 

medlemskap i RF SISU Distrikt upphör. 
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§3 Medlemsföreningarnas åligganden 

Medlemsföreningarna åligger att 

följa förbundets stadgar, 

tävlingsbestämmelser, tävlingsregler samt 

övriga regler och beslut fattade av 

förbundet eller överordnat idrottsorgan 

betala medlems- och årsavgift 

föra räkenskaper och upprätta 

verksamhetsberättelse med resultat- och 

balansräkning 

föra protokoll vid årsmöten, andra 

föreningsmöten och styrelsemöten samt 

föra medlemsförteckning 

hålla årsmöte och härvid, efter verkställd 

revision, besluta om ansvarsfrihet för 

styrelsens förvaltning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§3 Åligganden 

Förening ska 

följa RF:s stadgar samt förbundets stadgar, 

tävlingsregler, övriga bestämmelser och beslut 

fattade av överordnat idrottsorgan, 

aktivt arbeta mot doping, matchfixing 

(otillåten vadhållning samt manipulation av 

idrottslig verksamhet), osund ekonomi och 

annat fusk samt mot mobbing, trakasserier 

och våld såväl på som utanför idrottsarenan,  

årligen senast den 31 januari betala 

medlemsavgift och årsavgift,  

föra medlemsförteckning, föra räkenskaper 

och upprätta verksamhetsberättelse med 

resultat- och balansräkning, föra protokoll vid 

årsmöten, andra föreningsmöten och 

styrelsens sammanträden,  

hålla årsmöte och besluta om ansvarsfrihet för 

styrelsens förvaltning,  

varje kalenderår snarast efter ordinarie 

årsmöte eller, i förekommande fall, extra 

årsmöte hos förbundet registrera namn och 

kontaktuppgifter till föreningens 

styrelseledamöter samt firmatecknare, 

på begäran av förbundet, RF, eller RF SISU 

Distrikt ställa föreningens handlingar till 

förfogande, och lämna av dessa organ begärda 

uppgifter,  

på begäran av RIN, DoN, 

Idrottsombudsmannen eller DopK Antidoping 

Sverige AB lämna uppgifter samt avge 

yttranden, samt 

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. 
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4 Medlemmar i förening 

Enskild person kan upptas som medlem i 

en förening efter ansökan och erlagd 

medlemsavgift.  

Ansökan om medlemskap får avslås 

endast om det kan antas att den sökande 

kommer att motarbeta föreningens 

ändamål och intresse.  

Medlem får inte uteslutas av annan 

anledning än att medlemmen har 

försummat att betala stadgade avgifter till 

föreningen, motarbetat dess verksamhet 

och ändamål eller uppenbarligen skadat 

föreningens intresse.  

Beslut om vägrat medlemskap eller 

uteslutning skall fattas av föreningens 

styrelse och får av den berörde överklagas 

till förbundsstyrelsen enligt reglerna i RF:s 

stadgar. 

Medlem har rätt att delta i föreningens 

idrottsliga verksamhet under de former 

som är vedertagna inom idrotten och på 

lika villkor som gäller för övriga 

medlemmar. Föreningen har därvid rätt 

att uppställa särskilda villkor för utövande 

av vissa uppdrag.  

Vid deltagande i tävling eller uppvisning 

representerar medlem sin förening. 

Föreningen bestämmer förutsättningarna 

för medlems deltagande i tävling eller 

uppvisning. För deltagande i tävling eller 

uppvisning utanför Sverige gäller de 

regler, bestämmelser och sanktioner som 

förbundsstyrelsen eller, av 

förbundsstyrelsen tillförordnad kommitté, 

utfärdat.  

 

 

 

 

 

4 §   Medlemskap i förening 

Endast 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  
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Medlem har rätt att delta i föreningens 

idrottsliga verksamhet under de former som 

är vedertagna inom idrotten och på lika villkor 

som gäller för övriga medlemmar. Föreningen 

har därvid rätt att uppställa särskilda villkor 

för utövande av vissa uppdrag.  

Vid deltagande i tävling eller uppvisning 

representerar medlem sin förening. 

Föreningen bestämmer förutsättningarna för 

medlems deltagande i tävling eller uppvisning. 

För deltagande i tävling eller uppvisning 

utanför Sverige gäller de regler, bestämmelser 

och sanktioner som förbundsstyrelsen eller, av 

förbundsstyrelsen tillförordnad kommitté, 

utfärdat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från 

dagen för beslutet skickas till medlemmen. 

Beslut att vägra medlemskap, medlemskapets 

upphörande eller varning får överklagas enligt 

RF:s stadgar. 

5 §   Medlemsdeltagande 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 

medlemsdeltagande 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 

§4 Tidpunkt och kallelse till årsmöte och 

extra årsmöte 

Årsmötet hålls årligen före utgången av mars 

månad på dag/dagar och ort som bestäms av 

förbundsstyrelsen. Kallelse till mötet utfärdas 

av förbundsstyrelsen genom kungörelse i 

förbundets officiella informationskanal senast 

två månader före mötet.  

Senast tre veckor innan årsmöte skall följande 

delges medlemsföreningarna: 

Förslag på dagordning/ föredragningslista. 

Budget för det kommande verksamhetsåret. 

Verksamhetsplan för det kommande 

verksamhetsåret. 

Verksamhetsberättelse för det gångna 

verksamhetsåret. 

Förvaltningsberättelse för det gångna 

verksamhetsåret. 

Inkomna propositioner och motioner åtföljda 

av förbundsstyrelsens yttrande. 

Valberedningens förslag. 

Förbundsstyrelsen kan sammankalla till extra 

årsmöte om så behövs.  

Förbundsstyrelsen är vidare skyldig att kalla 

till extra årsmöte om revisorerna, med 

skriftligt angivna skäl, så kräver det eller när 

det begärs av medlemsföreningar som 

tillsammans vid årsmöte representerar minst 

en tiondel av antalet röster enligt upprättad 

röstlängd. 

Underlåter förbundsstyrelsen att inom 14 

dagar från begäran kalla till extra möte, får 

den/de som krävt mötet kalla till detta. 

Kallelse och föredragningslista/dagordning till 

mötet utfärdas av förbundsstyrelsen genom 

kungörelse i förbundets officiella 

informationskanal senast två veckor före 

mötet. Vid extra årsmöte får endast i 

 

3 kap Förbundsmöte 

1 §   Tidpunkt och kallelse 

Förbundsmöte, som är förbundets högsta 

beslutande organ, hålls årligen före utgången 

av mars månad på tid och plats som 

förbundsstyrelsen bestämmer.  

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, styrelsens 

verksamhetsberättelse, 

årsredovisning/årsbokslut, revisorernas 

berättelser, verksamhetsplan med ekonomisk 

plan och styrelsens övriga förslag 

(propositioner) samt inkomna motioner till 

förbundsmötet, med styrelsens yttrande. 
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Årsmöte och extra årsmöte är beslutsmässigt 

med det antal ombud som efter kallelse i 

vederbörlig ordning deltar i mötet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 §   Förslag till ärenden att behandlas av 

förbundsmötet 

Förbundsstyrelsen och medlemsförening samt 

röstberättigad medlem i sådan förening, får 

lämna förslag att behandlas av 

förbundsmötet. Förslag från förening och 

röstberättigad föreningsmedlem (motion) ska 

vara styrelsen tillhanda senast två månader 

för förbundsmötet.  

Berörd förening ska ges tillfälle att yttra sig 

över motion från föreningsmedlem. 

Förbundsstyrelsen ska till förbundsmötet avge 

skriftligt utlåtande över motionerna. 

3 §   Sammansättning och beslutsförhet 

Förbundsmöte består av ombud för 

medlemsföreningarna.   

Ombud får enbart företräda en förening, och 

ska vara medlem i densamma samt får inte 

vara ledamot av förbundets styrelse eller 

anställd av förbundet. 

Förbundsmötet är beslutsfört med de 

röstberättigade ombud som är närvarande på 

mötet. 
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§2 Rösträtt 

Varje medlemsförening som fullföljt sina 

åligganden gentemot förbundet har rätt till en 

röst. 

§3 Beslutsmässighet samt yttrande- och 

förslagsrätt 

Årsmöte och extra årsmöte är beslutsmässigt 

med det antal ombud som efter kallelse i 

vederbörlig ordning deltar i mötet.  

Yttrande- och förslagsrätt vid mötet har, 

förutom ombuden, förbundsstyrelsens 

ledamöter, valberedningen, revisorer, 

ledamöter i förbundets kommittéer och 

motionär i vad avser egen motion.  

Yttranderätt tillkommer RF-representant, 

förbundets arbetstagare och, med mötets 

enhälliga samtycke, annan närvarande om 

tillämpligt.  

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller 

om så begärs efter omröstning (votering). 

Förutom när annat stadgats, avgörs alla frågor 

vid omröstning genom enkel majoritet. Val 

och andra frågor avgörs genom relativ 

majoritet.  

Omröstning sker öppet om inte röstberättigat 

ombud begär sluten omröstning. Vid 

omröstning skall i händelse av lika röstetal 

lotten avgöra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

5 §   Yttrande- och förslagsrätt 

Yttrande- och förslagsrätt vid förbundsmöte 

har, förutom ombuden, förbundsstyrelsens 

och förbundets verksamhetschef 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.  
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§5 Ärenden vid årsmötet 

Vid årsmötet skall följande ärenden 

förekomma: 

Upprop och fullmaktsgranskning samt 

fastställande av röstlängd för mötet. 

Fråga om mötets behöriga utlysande. 

Fastställande av föredragningslistan. 

Val av mötesordförande och 

mötessekreterare. 

Val av två protokolljusterare att jämte 

mötesordförande justera mötesprotokollet 

samt erforderligt antal rösträknare. 

Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för 

det gångna verksamhetsåret. 

Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för 

det gångna verksamhetsåret. 

Revisorernas berättelse för det gångna 

verksamhetsåret. 

Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens 

förvaltning. 

Förslag till verksamhetsplan samt budget för 

det kommande verksamhetsåret. 

Behandling av propositioner och motioner. 

Fastställande av föreningarnas årsavgift till 

förbundet. 

Val av förbundsordförande för en tid av två år. 

Val av kassör för en tid av två år. 

Val av övriga ledamöter för en tid av två år. 

Val av revisor och revisorssuppleant för en tid 

av ett år. 

Val av ordförande i valberedningen för en tid 

av två år. 

Val av ledamöter i valberedningen för en tid 

av två år. 

 

 

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. Upprop och fullmaktsgranskning samt 

fastställande av röstlängd för mötet. 

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 

verksamhetsberättelse med 

årsredovisning [årsbokslut]. 

9. Revisorernas berättelser. 

10. Fråga om förbundsstyrelsens 

ansvarsfrihet. 

11. Förbundsstyrelsens förslag samt 

inkomna motioner 

12. Förbundsstyrelsens förslag till 

verksamhetsinriktning med ekonomisk 

plan för kommande verksamhetsår. 

13. Fastställande av medlemsavgift för 

nästkommande 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. 
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16. Val av ordförande i Juridiska nämnden 

för en tid av två år. 

17. Val av övriga ledamöter i Juridiska 

nämnden för en tid av ett år 

18. Beslut om att på ett år utse en 

auktoriserad revisor med personlig 

ersättare eller ett revisionsbolag, med 

uppgift att granska räkenskaper och 

förvaltning. 

19. Val av en verksamhetsrevisor med 

personlig ersättare för en tid av ett år. 

20. Val av ordförande i valberedningen för 

en tid av två år. 

21. Val av övriga ledamöter i 

valberedningen för en tid av två år. 

22. Val av valsamordningsgrupp två till 

fyra personer 

23. 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. 
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Valbar är en i Sverige permanent bosatt 

person som under mötesåret fyller lägst 18 år 

och som är mantalsskriven i Sverige. Ledamot i 

förbundsstyrelsen är inte valbar som revisor 

eller revisorssuppleant. Medlem i 

förbundsstyrelsen eller förbundets revisorer 

får inte inneha post i valberedningen. Revisor 

och revisorssuppleant skall vara auktoriserad 

eller godkänd revisor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 §   Valbarhet 

Valbar är varje myndig person som är medlem 

i en till förbundet eller RF ansluten förening. 

Minst hälften av styrelseledamöterna ska vara 

medlemmar i en till förbundet ansluten 

förening och vara bosatta inom Europeiska 

ekonomiska samarbetsområdet (EES).   

Organ valda av förbundsmöte ska, undantaget 

ordföranden, bestå av lika antal kvinnor och 

män. 

Ledamot av förbundsstyrelsen är inte valbar 

som revisor 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 revisor eller 

revisorssuppleant. 
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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 den inom 14 

dagar kalla till sådant möte att hållas inom två 

månader från kallelsen. Kallelse med förslag 

till föredragningslista och övriga 

möteshandlingar för det extra förbundsmötet 

ska tillställas röstberättigade organisationer 

senast sju dagar före mötet, eller inom samma 

tid hållas tillgängliga 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. 
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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 er-

hållit 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. 

Vid omröstning som inte avser val gäller vid 

lika röstetal det förslag som biträds av 

mötesordföranden, om ordföranden är 

röstberättigad. Är ordföranden inte 

röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i 

händelse av lika röstetal lotten avgöra. 

10 §   Ikraftträdande 

Beslut fattade av förbundsmöte gäller från 

mötets avslutande om inte annat beslutats. 
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4 kap Valberedning 

§7 Valberedningen 

Valberedningen består av ordförande och 

minst två övriga ledamöter valda av 

årsmötet. Valberedningen utser bland sina 

ledamöter en vice ordförande. 

Valberedningen ska ha en god spridning 

gällande geografi, bakgrund och 

erfarenhet. Valberedningen möter när 

ordföranden eller minst halva antalet 

ledamöter så bestämmer.  

Senast två månader före årsmötet skall 

valberedningen tillfråga dem vilkas 

mandattid utgår vid årsmötets slut, om de 

vill kandidera för nästa mandattid. Senast 

tre veckor före årsmötet skall 

valberedningen meddela röstberättigade 

medlemmar sitt förslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 kap Valberedning 

1 §   Sammansättning m.m. 

Valberedningen består av ordförande samt två 

till fyra övriga ledamöter valda av 

förbundsmötet. Antalet övriga ledamöter ska 

vara lika fördelat mellan könen. 

Valberedningen ska inom sig utse vice 

ordförande samt tillsätta sekreterare.  

Valberedningen ska sammanträda när 

ordföranden eller minst halva antalet leda-

möter så bestämmer. 

2 §   Åligganden 

Valberedningen är årsmötets organ med enda 

uppgift att bereda och lämna förslag till 

förbundsmötets beslut i val och eventuella 

arvodesfrågor för förbundsstyrelsen, revisorer 

och nämnder.  

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 

styrelsens, nämndernas och revisorernas 

arbete. 

I valberedningens uppdrag ingår att 

senast sex månader före förbundsmötet fråga 

dem vilkas mandattid utgår om de önskar 

kandidera för kommande mandatperiod, 

senast fyra månader före förbundsmötet, 

meddela röstberättigade organisationer vilka 

som står i tur att avgå och namnen på dem 

som har avböjt omval samt begära in förslag 

på kandidater, och 
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senast tre veckor före förbundsmötet, i 

anslutning till kallelsen, skriftligen meddela 

röstberättigade organisationer sitt förslag 

beträffande varje val som beretts enligt 3 kap. 

6 § samt meddela namnen på de kandidater i 

övrigt som i föreslagits till valberedningen. 

I anslutning till att kallelse till förbundsmötet 

utfärdas ska valberedningen även på 

förbundets webbplats lämna ett motiverat 

yttrande beträffande sitt förslag till styrelse. 

Yttrandet ska även innehålla en redogörelse 

för hur valberedningens arbete har bedrivits. 

Valberedningens beslut ska protokollföras 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 §. 

Kandidatnomineringen vid förbundsmötet 

inleds med att valberedningen meddelar sitt 

förslag till nominering beträffande varje val, 

och att ombud därefter har rätt att nominera. 

Ombud har bara rätt att nominera personer 

som finns med bland de kandidater i övrigt 

som har föreslagits till valberedningen. 

4 §   Valsamordningsgrupp 

Valsamordningsgruppen har till uppgift att 

bereda val av valberedning. I tillämpliga delar 

ska de i sin beredning följa de tider och 

aktiviteter som anges för valberedningens 

arbete. Innan kandidatnomineringen påbörjas 

för val av valsamordningsgruppen enligt 3 kap. 

6 § 22 ska valsamordningsgruppen presentera 

förslaget till ledamöter samt redovisa de 

övriga namn som föreslagits.  

Valsamordningsgruppen meddelar sitt förslag 

till nominering och därefter har ombud rätt att 

nominera. Ombud har bara rätt att nominera 

personer som finns med bland de kandidater i  
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5 kap Revisorer och revision 

§8 Revisorer och revision 

Förbundets verksamhet, förvaltning och 

räkenskaper skall revideras av minst 

auktoriserad eller godkänd revisor.  

Förbundsstyrelsens räkenskaper och övriga 

handlingar överlämnas till revisorerna senast 

en månad före årsmötet.  

Handlingarna skall efter verkställd revision 

med revisorernas berättelse vara 

förbundsstyrelsen tillhanda senast 14 dagar 

före årsmötet. 

Utöver ovanstående uppdrag ska 

verksamhetsrevisorn och dennes personliga 

suppleant bereda val av valberedning. I 

tillämpliga delar ska de i sin beredning följa de 

tider och aktiviteter som anges för 

valberedningens arbete. Innan 

kandidatnomineringen påbörjas för val av 

valberedning enligt 3 kap. 6 § 19. ska 

verksamhetsrevisorn presentera förslaget till 

ordförande och övriga ledamöter i 

valberedning samt redovisa de övriga namn 

som föreslagits till verksamhetsrevisorn. 

Ombud har härefter rätt att nominera 

personer som finns med bland de kandidater i 

övrigt som har föreslagits till 

verksamhetsrevisorn. 

 

 

övrigt som har föreslagits till 

valsamordningsgruppen för valberedning. 

Valsamordningsgruppen meddelar sitt förslag 

till nominering och därefter har ombud rätt att 

nominera. Ombud har bara rätt att nominera 

personer som finns med bland de kandidater i 

övrigt som har föreslagits till 

valsamordningsgruppen för valberedning. 

Valsamordningsgruppen väljs på ordinarie 

förbundsmöte och skall bestå av minst två 

personer. 

5 kap Revisorer och revision 

1 §   Revision 

Förbundets räkenskaper och förvaltning ska 

årligen granskas av utsedd 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 31 januari 

varje år, efter verkställd revision till styrelsen 

överlämna sin revisionsberättelse. 

2 §   Förbundets verksamhetsrevisor 

Förbundets verksamhetsrevisor 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 31 januari varje år, till 

styrelsen överlämna en granskningsrapport. 
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6 kap Juridisk nämnd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 kap Förbundsstyrelsen 

§1 Sammansättning samt kallelse och 

beslutsmässighet 

Förbundsstyrelsen är, när årsmötet inte är 

samlat, förbundets beslutande organ och 

ansvarar för den omedelbara ledningen av 

Svenska Cheerleadingförbundets verksamhet i 

överensstämmelse med stadgarna och de 

beslut som årsmötet fattat. 

Förbundsstyrelsen består av ordförande, 

kassör samt fem till sju övriga ledamöter valda 

av årsmötet.  

Förbundsstyrelsen utser inom sig vice 

ordförande och sekreterare.  

Förbundsstyrelsen möter på kallelse av 

ordförande eller av ordförande utsedd 

ledamot att sammankalla. Kallelse skall delges 

samtliga ledamöter minst 14 dagar före 

styrelsemöte.  

Förbundsstyrelsen är beslutmässig när minst 

halva förbundsstyrelsen är närvarande. För 

alla beslut krävs att minst hälften av de 

närvarande är ense om beslutet. Om 

ordförande finner det erforderligt, kan dock 

brådskande ärenden avgöras genom skriftlig 

omröstning. Sådant beslut skall  

6 kap Juridisk nämnd 

Juridiska nämnden, som består av ordförande 

och två till fyra övriga ledamöter, prövar 

bestraffningsärenden enligt RF:s stadgar samt 

Idrottens reglemente om otillåten vadhållning 

samt manipulation av idrottslig verksamhet.  

Juridiknämnden är förbundets 

bestraffningsorgan och prövar samtliga 

ärenden i första instans. 

Juridiknämndens beslut får överklagas hos 

RIN. 

Juridiknämnden har rätt att ålägga enskild 

person böter om högst 50 000 kr. 

 

 

7 kap Förbundsstyrelsen 

1 §   Sammansättning 

Förbundsstyrelsen består av ordförande och 

sex till åtta övriga ledamöter valda av 

förbundsmötet. Antalet övriga ledamöter ska 

vara lika fördelat mellan könen. 

Förbundsstyrelsen ska inom sig utse vice 

ordförande samt tillsätta sekreterare.  

Förbundsstyrelsen får utse adjungerad 

ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och 

förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad 

ledamot får utses till befattning inom 

styrelsen. 

En av förbundsmötet, enligt RF:s stadgar, 

utsedd hedersledamot kan adjungeras till 

styrelsen, och har då yttrande- och 

förslagsrätt men inte rösträtt. 
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anmälas/protokollföras vid närmast 

efterföljande möte.  

Förbundsstyrelsen får överlåta sin beslutande 

rätt i vissa ärenden till verkställande utskott, 

kommitté, enskild styrelseledamot, anställd 

eller annat organ som utsetts av 

förbundsstyrelsen. Överlåtande skall ske 

skriftligen och nedtecknas i mötesprotokoll 

§2 Förbundsstyrelsens åligganden 

Det åligger förbundsstyrelsen särskilt att 

bedriva sin verksamhet enligt dessa stadgar 

och verkställa årsmötets beslut  

övervaka att medlemsföreningarna följer 

förbundets stadgar och regler 

föra bok och protokoll samt avge vederbörliga 

rapporter och yttranden 

upprätta verksamhets- och 

förvaltningsberättelse samt verksamhetsplan 

och budget 

bereda frågor som skall behandlas av 

årsmötet samt upprätta röstlängd på årsmötet 

handha och ansvara för förbundets medel och 

material samt vidta lämpliga åtgärder för att 

stärka förbundets ekonomi 

skapa riktlinjer för hur utskotts och 

kommittéers verksamhet skall bedrivas 

anställa förbundets arbetstagare och 

bestämma hur dessa skall organiseras 

utse firmatecknare 

följa och stödja verksamheten inom distrikten 

och medlemsföreningarna 

verka för utveckling och utbredning för 

idrotten cheerleading inom Sverige samt 

tillvarata förbundets intressen 

följa utvecklingen inom cheerleading 

utomlands och delta i det internationella 

samarbetet  

bedriva utbildningsverksamhet genom utskott, 

kommitté, enskild styrelseledamot, anställd  

 

 

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 cheerleading idrottens 

utveckling och utbredning inom 

Sverige, och att företräda denna idrott 

inom Sverige och utomlands,  

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 

(otillåten vadhållning samt 

manipulation av idrottslig 

verksamhet), 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. tillsätta, utvärdera och vid behov 

entlediga verksamhetschefen samt 

besluta om instruktion för 

verksamhetschefen 
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eller annat organ som utsetts av 

förbundsstyrelsen. 

marknadsföra cheerleading och samarbeta 

med myndigheter och organisationer m.fl. 

som stödjer förbundets verksamhet 

bedriva tävlingsverksamhet genom utskott, 

kommitté, enskild styrelseledamot, anställd 

eller annat organ som utsetts av 

förbundsstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

8. tillsätta för verksamheten erforderliga 

organ samt att vid behov fastställa 

instruktioner för dessa organ 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, 

13. årligen senast sex månader efter 

räkenskapsårets slut till RF inlämna 

verksamhetsberättelse med 

årsredovisning/årsbokslut och 

revisionsberättelser samt 

förbundsmötesprotokoll, 

14. upprätta underlag för röstlängd 

avseende förbundsmöten att gälla för 

tiden 1 januari – 31 december, 

15. besluta om utdelning av förbundets 

utmärkelser, 

16. pröva, samt till RF löpande anmäla, 

förenings medlemskap i förbundet, 

17. följa och stödja verksamheten inom 

medlemsföreningarna samt övervaka 

att de följer förbundets stadgar och 

regler, 

18. pröva ärenden enligt 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. på begäran av RS, RIN, DoN, 

Idrottsombudsmannen eller 

Antidoping Sverige AB lämna uppgifter 

samt avge yttranden,  

20. snarast underrätta Antidoping Sverige 

AB 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 styrelsens 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 kommitté eller annat organ, 

anställd eller annan person. 

Den som fattat beslut med stöd av 

bemyndigande enligt föregående stycke ska 

regelbundet underrätta förbundsstyrelsen 

härom. 
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5 §   Utskott, kommittéer och andra 

underorgan 

Förbundsstyrelsen kan för verksamheten 

inrätta särskilda, kommittéer, utskott och 

andra underliggande organ. 

Förbundsstyrelsen ska, i särskild instruktion 

eller på annat lämpligt sätt, fastställa de 

befogenheter och skyldigheter de 

underliggande organen har. 

 

8 kap Regional verksamhet - distrikt 

1 §   Distriktsindelning 

För förbundets regionala verksamhet kan 

upprättas geografiska distrikt, som omfattar 

de föreningar som är medlemmar i Svenska 

Cheerleadingförbundet och som har sin 

hemort inom distriktets område. 

Förbundet kan, om behov uppkommer inom 

de geografiska distrikten, upprätta 

specialidrotts-distriktsförbund (SDF) i enlighet 

med 11 kap. 6 § RF:s stadgar. 

9 kap Tävlingar m.m. 

1 §   Tävlingsregler 

Förbundets tävlingsverksamhet ska 

genomföras i enlighet med av 

förbundsstyrelsen fastställda 

tävlingsbestämmelser och tävlingsregler 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.  

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  
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person, som är medlem i en till förbundet 

ansluten förening.  

4 §   Tävlingsbestraffning 

Förbundets tävlingsbestämmelser eller 

tävlingsregler ska innehålla föreskrifter om 

tävlingsbestraffningar enligt RF:s stadgar. 

 

 

 

 


