STADGAR
För SVENSKA BORDTENNISFÖRBUNDET med hemort i Köpings
kommun, bildat 1926.10.25. Stadgarna reviderades vid förbundsmötet 2015.04.19. §
1 och § 27 uppdaterades av förbundsmötet 2017.04.09.

KAPITEL 1. GRUNDLÄGGANDE
BESTÄMMELSER
§ 1 Ändamål
Svenska Bordtennisförbundet, i dessa stadgar benämnt förbundet, är en ideell
förening som har till uppgift att främja och utveckla bordtennissporten i Sverige
utifrån förbundets verksamhetsidé, vision och värdegrund.
Verksamhetsidé
Bordtennis ska vara lättillgängligt och vi ska erbjuda alla möjligheten att spela och
verka inom bordtennisen utifrån egna förutsättningar och ambitioner.
Förbundet har också en viktig uppgift att företräda svensk idrott och svensk
bordtennis internationellt, att bevaka bordtennisens intressen samt att sprida
internationella influenser och kunskaper till Sverige.
Vision – svensk bordtennis världens bästa
Svensk Bordtennis står för nytänkande och mod att fatta beslut som skapar
förändring. Vi är en sammanhållen organisation med starka föreningar som både
bedriver och utvecklar verksamheten och som har ett välorganiserat stöd i sina
specialdistriktsförbund. På alla olika nivåer inom Svensk Bordtennis har vi ett stort
antal engagerade bordtennisentusiaster både som spelare, ledare, domare,
funktionärer och förtroendevalda. Vår idrott har mycket stor påverkan ur ett
folkhälsoperspektiv.
Det är enkelt att hitta till en bordtennisförening i din närhet och lätt att komma
igång med att börja spela. Här är alla välkomna och vi erbjuder olika former av
träning och tävling anpassade utifrån olika målgrupper och deras behov och
önskemål. Allt ifrån de som vill bli bäst i världen till de som vill utöva bordtennis
som motionsidrott för att bibehålla eller uppnå en god hälsa. Det gör att vi har en
stor mängd spelare som valt att utöva bordtennis och stannar kvar hela livet
samtidigt som nya spelare i alla åldrar tillkommer.
Våra elitidrottare tillhör världstoppen. Vi har ett stort antal spelare på hög
internationell nivå som är förebilder för sporten. Det finns möjlighet för fler att
satsa mot eliten. Svensk Bordtennis fångar upp och förädlar de talanger som växer

fram i föreningarna. Internationellt är vi erkända som världsledande inom
tävlingsarrangemang och har lyckats kombinera en stark tradition inom området
och även förädlat och anpassat det till nutid.
Värdegrund

För alla

Bordtennis är en idrott där alla är välkomna! Vår verksamhet bygger på glädje,
kamratskap och engagemang. Inom vår idrott ska alla behandlas lika och att allas
åsikter är lika mycket värda.

Samverkande

För att Svensk Bordtennis ska nå önskad målsättning och få den verksamhet vi
arbetar mot är samverkan en nödvändighet. Ensamma kommer vi ingenstans –
däremot tillsammans – föreningar, distrikt och förbund – kan vi nå hur långt vi vill.
Samverkan ska också prägla klimatet som helhet, allt från förening till distrikt och
förbund inom Svensk Bordtennis.

Utvecklande

Utveckling, framåtanda och nytänkande ska prägla Svensk Bordtennis arbete och
verksamhet. Att vilja göra framsteg ska vara ledstjärnan inom vår verksamhet på
alla nivåer. Det handlar både om att som individ få möjlighet att ständigt utvecklas
utifrån sin egen ambition och nivå samt att som ledare få utvecklas i sitt tränarskap
och ledarskap eller att som förtroendevald erhålla kunskaper för att driva
organisationen.

Rent spel

Det är självklart att vi inom Svensk Bordtennis tävlar på lika villkor och följer de
regler som vi satt upp för vår tävlingsverksamhet. Vi tar tillsammans avstånd från
och jobbar förebyggande mot all form av doping och fusk.
Förbundets vision, värdegrund och verksamhetsidé står i överensstämmelse med
idrottens mål och inriktning enligt 1 kap Sveriges Riksidrottsförbunds (RF) stadgar.
§ 2 Sammansättning
Förbundet består av föreningar, med bordtennis på programmet, som har upptagits
i förbundet som medlemmar.
§ 3 Tillhörighet
Förbundet är medlem i Sveriges Riksidrottsförbund (RF), Sveriges Olympiska
Kommitté (SOK), SISU Idrottsutbildarna (SISU) och Nordeuropeiska
Bordtennisunionen (NETU). Förbundet är även medlem i det Internationella
Bordtennisförbundet (ITTF) och Europeiska Bordtennisunionen (ETTU).
§ 4 Beslutande organ

Förbundets beslutande organ är förbundsmötet, extra förbundsmöte och
förbundsstyrelsen. Mellan förbundsmöten är den av förbundet mötet valda
förbundsstyrelsen förbundets beslutande organ.
§ 5 Distriktsorgan
Förbundets regionala organ är specialdistriktsförbunden (SDF).
Antalet SDF är minst fem (5) och högst 23. Sammanslagning av SDF eller annan
förändring av SDF verksamhetsområde ska godkännas av förbundsmötet, med
tillämpning av den beslutsordning som gäller för stadgeändring. Sådan förändring
som samstämmigt initierats av för förändringen direkt berörda SDF kan beslutas av
förbundsstyrelsen, dock krävs 2/3 majoritet även på styrelsebeslut.
§ 6 Medlemskap
Varje ideell förening som uppfyller de i 36 § angivna villkoren kan genom beslut av
förbunds- styrelsen, eller den som förbundsstyrelsen överlåtit sin beslutanderätt till,
upptas som medlem i förbundet. Om förenings utträde ur förbundet stadgas i 37 §.
§ 7 Verksamhets- och räkenskapsår
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.
§ 8 Stadgetolkning
Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar, eller om fall
förekommer som inte är förutsatt i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande
förbundsmöte eller avgörs i brådskande fall av förbundsstyrelsen.
§ 9 Stadgeändring
Förslag till ändring av dessa stadgar får - förutom av förbundsstyrelsen - framläggas
av SDF eller medlemsförening. Förslag från medlemsförening skall inlämnas till
specialdistriktsstyrelsen senast 30 dagar före respektive SDF:s årsmöte som sedan
med till- eller avstyrkan överlämnar förslaget till förbundsmötet. Förslag om
stadgeändring skall vara förbundet tillhanda senast 60 dagar före förbundsmötet.
För ändring av dessa stadgar krävs beslut härom på förbundsmöte med minst
2/3-delar av antalet avgivna röster.
§ 10 Skiljeklausul
Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, SDF eller förbundet får inte
väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning
är föreskriven i dessa stadgar eller i RF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljemän.
§ 11 Upplösning av förbundet
För upplösning av förbundet krävs beslut härom med minst 2/3-delar av antalet
avgivna röster vid två på varandra följande förbundsmöten.

KAPITEL 2. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
§ 12 Beslut
Med undantag för de i 5 §, 9 § och 11 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla
frågor med enkel majoritet. För beslut i de frågor som avses i 5 §, 9 § och 11 §
erfordras minst 2/3-delar av avgivna röster.
Omröstning skall ske öppet, dock skall vid val sluten omröstning ske om
röstberättigat ombud så begär.
Vid omröstning, som inte avser val, skall vid lika röstetal gälla det förslag som
biträds av ordföranden om denne är röstberättigad. Är han/hon inte röstberättigad,
avgör lotten.
Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
§ 13 Hedersledamot, adjungering av styrelseledamot mm
Förbundsmötet får, på förslag av en enig styrelse, utnämna enskild person till
hedersordförande eller hedersledamot i förbundet. Sådan ledamot kan kallas till
styrelsens sammanträden.
Förbundsstyrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen.
Styrelsen får också till varje enskilt sammanträde, alternativt enskild punkt på
föredragningslistan vid styrelsesammanträde, utse en person till adjungerad
ledamot. Adjungerad ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.
§ 14 Arbetstagares valbarhet
Arbetstagare inom förbundet eller dess SDF får inte väljas till ledamot av
förbundsstyrelsen eller till revisor i förbundet.
Arbetstagare inom förbundet eller SDF får inte väljas till ledamot av SDF-styrelse
eller revisor i SDF.
Arbetstagare inom förening får inte väljas till ledamot av föreningens styrelse eller
till revisor i föreningen.
Arbetstagare inom RF:s organisationer får inte vara revisor eller revisorsuppleant i
förbund.
§ 15 Legitimationskort
Person, verksam inom förbundet, har fritt inträde till tävling eller uppvisning, som
anordnas av SBTF, SDF eller till förbundet ansluten förening, enligt följande:
1. Förbundets anställda, styrelse, hedersledamöter, kommittéledamöter,
valberedningens ledamöter och revisorer har fritt inträde till alla
uppvisningar/tävlingar inom landet.
2. Förbundsdomare och steg IV-instruktörer har fritt inträde till alla
tävlingar/uppvisningar inom landet.
3. Innehavare av förbundets förtjänsttecken i guld eller guld med emalj har fritt
inträde till alla tävlingar/uppvisningar inom landet.

Legitimationskort utfärdas av SBTF.
Därutöver kan förbundsstyrelsen, i samråd med arrangören, vid varje enskild
tävling till den förbundsstyrelsen anser bevilja fritt tillträde.
§ 16 Mästerskapstävlingar
Rätten att delta i tävling om RF:s individuella mästerskapstecken och
lagmästerskapstecken framgår av SBTF:s tävlingsreglemente.
§ 17 Sammansättning av styrelse mm
Förbundet, dess SDF och föreningar skall verka för att styrelsen, valberedningen,
kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan
kvinnor och män uppnås.

KAPITEL 3. FÖRBUNDSMÖTE
§ 18 Sammansättning
Förbundsmötet består av ombud utsedda av specialdistriktsförbunden (SDF).
Ombud får inte företräda mer än ett SDF och får inte vara ledamot av
förbundsstyrelsen.
SDF får representeras av två ombud. Ombud skall medföra fullmakt från sitt SDF.
Om två ombud representerar SDF skall anges vilket ombud som utövar SDF:ets
rösträtt.
§ 19 Rösträtt
Varje SDF har vid förbundsmötet rösträtt baserat på antal föreningar som är
röstberättigade vid SDF-mötet enligt följande:
Distrikt med högst
10 röstberättigade föreningar 1 röst
” ”
” 11 - 15
”
”
2 röster
” ”
” 16 - 25
”
”
3 ”
” ”
” 26 - 40
”
”
4 ”
” ”
” 41 - 60
”
”
5 ”
” ”
” 61 - 90
”
”
6 ”
” ”
” 91 - 150
”
”
7 ”
” ”
” 151 - 220
”
”
8 ”
” ” minst 221
”
”
9 ”
Det åligger förbundsstyrelsen att upprätta röstlängd för förbundsmötet att gälla för
tiden 1
januari - 31 december. Upprättad röstlängd skickas till SDF senast 31 januari.
§ 20 Beslutsmässighet samt yttrande- och förslagsrätt
Förbundsmötet är beslutsmässigt med det antal ombud som efter kallelse i
vederbörlig ordning deltar i mötet.

Yttrande- och förslagsrätt vid förbundsmöte tillkommer ombuden,
förbundsstyrelsens ledamöter, revisorerna, ledamöter i förbundets kommittéer och
ledamöter i valberedningen.
Yttranderätt tillkommer hedersordförande och hedersledamöter, RF:s representant,
SOK:s representant, förbundets arbetstagare och, med mötets enhälliga samtycke,
annan närvarande.
Vid förbundsmöte får representanter för förbundets medlemsföreningar, som
anmält sig senast 10 dagar före förbundsmötet, närvara.
§ 21 Tidpunkt och kallelse till förbundsmöte
Förbundsmöte hålls vartannat år, udda år, på en lördag eller helgdag i april månad
på dag och ort som förbundsstyrelsen bestämmer. Ort och datum för
förbundsmöte skall meddelas i förbundets kungörelseorgan eller på förbundet
hemsida, samt till SDF senast fem (5) månader före mötet.
Jämna år erbjuds en samlingsplats/konvent för fördjupade strategiska samtal.
Förbundsmöte får inte äga rum under den tid som Riksidrottsmöte pågår.
Kallelse till förbundsmötet sker senast sex veckor före mötet genom kungörelse i
SBTF:s fastställda organ, samt genom brev till specialdistriktsförbunden.
Dagordning för mötet, verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för
vardera verksamhets- och räkenskapsår under perioden från förra förbundsmötet,
verksamhetsplan, styrelsens förslag (propositioner) och motioner till
förbundsmötet med styrelsens utlåtande över motionerna, skall tillställas distrikten
senast två veckor före mötet.
§ 22 Ärenden vid förbundsmötet
Vid ordinarie förbundsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd för
mötet.
2. Fastställande av föredragningslista för mötet.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet samt val
av två rösträknare.
6. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse.
a) verksamhetsberättelse för tiden 1 januari - 31 december, det första året av
tvåårsperioden, från förra förbundsmötet
b) förvaltningsberättelse för samma tid
c) revisorernas berättelse för samma tid
d) verksamhetsberättelse för tiden 1 januari - 31 december, år två av
tvåårsperioden, från förra förbundsmötet
e) förvaltningsberättelse för samma tid

f) revisorernas berättelse för samma tid
7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.
8. Fastställande av antal styrelseledamöter
9. Val av:
a) ordförande i förbundsstyrelsen för en tid av två år,
b) 2-5 ledamöter i förbundsstyrelsen för en tid av fyra år,
c) ev. fyllnadsval av ledamöter för en tid av två år,
d) två revisorer för en tid av två år,
e) revisorssuppleant för en tid av två år,
f) fem ledamöter i valberedningen varav en av förbundsmötet väljs till
ordförande.
10. Fastställande av avgifter för nästkommande tvåårsperiod samt hur stor del som
skall tillfalla SDF:
a) årsavgifter (avgiften betalas per år)
b) serieavgifter för de nationella serierna (spelår) (avgiften betalas per år)
c) licensavgifter (betalas för varje spelår)
d) registreringsavgifter (avgifterna betalas per år)
e) startavgifter vid turneringar
11. Information om förbundets budget och fastställande av verksamhetsplan för
det
påbörjade verksamhetsåret och därpå kommande verksamhetsår.
12. Utse ombud till Riksidrottsmötet (RIM)
13. Antagande av förbundets kungörelseorgan
14. Behandling av frågor som av förbundsstyrelsen hänskjutits till förbundsmötet.
15. Behandling av inkomna motioner.
Valbar under punkt 9 a, b, c och f är person som är medlem i förening ansluten till
RF. Ledamot i förbundsstyrelsen är inte valbar som revisor.
Om arbetstagares valbarhet stadgas i § 14 ovan.

§ 23 Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet
Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet skall vara förbundet tillhanda
senast 1 mars. Rätt att avge förslag tillkommer medlemsförening samt
röstberättigad medlem i sådan förening samt SDF. Förslag från förening, eller från
röstberättigad medlem i sådan förening, till förbundsmötet skall alltid behandlas på
SDF:s årsmöte och insändas tillsammans med SDF:s utlåtande.
§ 24 Utseende av ombud till Riksidrottsmötet
Ombud till Riksidrottsmötet (RIM) jämte erforderligt antal suppleanter utses enligt
4 kap 2 § RF:s stadgar. Förbundsmötet kan delegera utseende av ombud till RIM
till förbundsstyrelsen.

§ 25 Extra förbundsmöte
Extra förbundsmöte får av förbundsstyrelsen utlysas när omständigheterna så
påfordrar. Sådant möte skall också sammankallas när revisor eller om minst 2/3delar av SDF:en så begär.
Kallelse jämte dagordning skall senast två veckor före mötet översändas till samtliga
SDF.
Vid extra förbundsmöte får endast i dagordningen upptagna ärenden avgöras.
Extra förbundsmöte är beslutsmässigt med det antal ombud som efter kallelse i
vederbörlig ordning deltager i mötets beslut.
Extra förbundsmöte får inte äga rum under den tid Riksidrottsmötet pågår.
§ 26 Valberedningen
Valberedningen består av ordförande och fyra övriga ledamöter. Antalet övriga
ledamöter skall vara jämnt fördelade mellan könen.
Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande samt tillsätter
sekreterare.
Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter
så bestämmer.
Valberedningen skall senast den 1 november året före det år förbundsmöte hålls,
skriftligen tillfråga de ledamöter, vilkas mandattid utgår vid förbundsmötets slut om
de kandiderar för den kommande mandatperioden.
Senast den 1 december året före det år förbundsmötet hålls, skall valberedningen
meddela SDF vilka ledamöter som avböjt kandidatur.
SDF får före 31 januari, det år förbundsmöte hålls, till valberedningen avge förslag
på personer för valen under § 22, pkt 9 a – e ovan.
Senast 1 månad före förbundsmötet skall valberedningens förslag delges SDF.
Valberedningen skall i sitt arbete fortlöpande följa verksamheten inom
förbundsstyrelsen.
Innan kandidatnomineringen börjar vid förbundsmötet skall valberedningen
redogöra för sitt förslag.
Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han/hon i denna
egenskap fått kännedom om.
Valberedningens beslut skall protokollföras och efter förbundsmötet skall
protokollet överlämnas till förbundsstyrelsen.

KAPITEL 4. FÖRBUNDSSTYRELSEN
§ 27 Sammansättning samt kallelse och beslutsmässighet
Förbundsstyrelsen är, när förbundsmötet inte är samlat förbundets högsta
beslutande organ.

Styrelsen består av ordförande samt fem till nio övriga ledamöter valda av
förbundsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. En majoritet av övriga
ledamöter (minst fyra ledamöter) kan också kalla till styrelsesammanträde. Styrelsen
är beslutsmässig då samtliga kallats och minst fyra är närvarande. Styrelsens möten
leds av ordföranden och i hans/hennes frånvaro av vice ordförande. För alla beslut
krävs att minst hälften av samtliga ledamöterna i styrelsen är ense om beslutet. Vid
lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Om ordföranden finner det erforderligt,
kan brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid
telefonsammanträde. Resultat av skriftlig omröstning skall anmälas vid det närmast
därefter följande sammanträdet. Vid telefonsammanträde upprättas protokoll på
samma sätt som vid övriga styrelsesammanträden. Ledamot i förbundsstyrelsen får
inte rösta genom fullmakt.
Styrelsen får överlåta beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till kommitté eller
annat organ, som har tillsatts för särskild uppgift, eller på enskild styrelseledamot
eller anställd.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall
regelbundet underrätta styrelsen härom.
§ 28 Förbundsstyrelsens åligganden
Det åligger styrelsen att bl.a.
1. bedriva sin verksamhet enligt dessa stadgar och förbundsmötets beslut samt
verka för bordtennisidrottens utveckling och utbredning inom Sverige och
företräda denna idrott,
tillvarata förbundets intressen och härvid följa utvecklingen inom idrotten
utomlands och
delta i det internationella samarbetet på denna idrotts område,
2. övervaka efterlevnaden av RF:s och förbundets stadgar och i vederbörlig
ordning utfärda regler samt stadgar inom bordtennisen,
3. samarbeta med myndigheter och organisationer som stödjer förbundets
verksamhet samt marknadsföra bordtennisidrotten hos myndigheter,
massmedia och allmänheten,
4. följa och stödja verksamheten inom distrikt och föreningar,
5. avge vederbörliga rapporter och yttranden,
6. upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelse, verksamhetsplan och
inkomst- och utgiftsstat samt i övrigt utarbeta och bereda förslag, planer mm
att föreläggas förbunds-mötet och tillse att av förbundsmötet fattat beslut
verkställs så snart som möjligt,
7. handha och ansvara för förbundets medel och material samt vidta lämpliga
åtgärder för att förstärka förbundets ekonomi,
8. utse arrangörer till förbundets tävlingar och ansvara för deras genomförande
enligt gällande tävlingsregler/tävlingsreglemente, godkänna internationella
tävlingar samt besluta om riktlinjer för svenskt deltagande i internationella
tävlingar och uppvisning utomlands.

9. besluta om utdelning av förbundets utmärkelser,
10. upprätta röstlängd för förbunds- och SDF-möten att gälla för tiden 1
januari - 31 december,
11. anställa förbundets arbetstagare och bestämma om organisationen av
förbundets kansli,
12. enligt Riksidrottsstyrelsen (RS) utfärdade anvisningar pröva och avgöra fråga
om anslutning av förening som medlem i förbundet och om uteslutning av
förening ur förbundet.
13. senast den 31 december varje år till RF inlämna skriftliga uppgifter om vilka
föreningar som under kalenderåret erlagt sina årsavgifter till förbundet,
14. fortlöpande till RF anmäla avförda föreningar,
15. på begäran av RS lämna sådana upplysningar, som krävs för RS:s stadgeenliga
uppgifter, samt på begäran av riksidrottsnämnden (RIN) avge yttrande till
nämnden,
16. föra protokoll och erforderliga böcker, samt
17. handlägga löpande ärenden i övrigt.
§ 29 Prövningsrätt
Förbundsstyrelsen utövar prövningsrätt enligt 14 och 15 kap RF:s stadgar.
Med stöd av 14 kap 8 § i RF:s stadgar förbehålls styrelsen bestraffningsrätten i
samtliga ärenden.
Böter - högst 10.000:- kronor - får åläggas enskild person.
Styrelsen får enligt 14 kap 8 § fjärde stycket RF:s stadgar överlåta sin
bestraffningsrätt till något av sina organ.

KAPITEL 5. REVISORER OCH REVISION
§ 30 Revisorer och revision
Förbundets verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall revideras av två
revisorer,
Förbundsstyrelsens räkenskaper och övriga handlingar överlämnas till revisorerna
så snart som möjligt och senast en månad före förbundsmötet. Handlingarna skall
efter verkställd revision med revisorernas berättelse vara förbundsstyrelsen
tillhanda senast 14 dagar före förbundsmötet.

KAPITEL 6. SPECIALDISTRIKTSFÖRBUND
(SDF)
§ 31 Specialdistriktsförbund (SDF)

Inom vart och ett av distriktsförbunden (DF) skall finnas specialdistriktsförbund
(SDF) som är organ för Svenska Bordtennisförbundets regionala verksamhet.
Förening tillhör det SDF inom vars geografiska område föreningen har sin hemort.
SDF, som är självständiga ideella föreningar, skall enligt dessa stadgar och SDF:s
stadgar
arbeta såsom Svenska Bordtennisförbundets regionala organ i enlighet med
förbundets
ändamål enligt 1 §.
§ 32 SDF:s namn och gränser
SDF:s gränser ska omfatta ett eller flera DF eller ett eller flera län. Avvikelse
härifrån ska godkännas av RS. SDF omfattar de föreningar som är medlemmar i
vederbörande SF och som har sin hemvist inom SDF:s geografiska område. SDF
upprättas av SF efter samråd med vederbörande DF-styrelse. Innan beslut tas om
SDF:s namn ska RF höras. Härvid bör beaktas att olika SDF med samma
geografiska gränser erhåller likartad benämning.
Beträffande distriktsförbundens namn och verksamhetsområden hänvisas till RF:s
stadgar 9 kap 2 §.
§ 33 SDF:s sammansättning
SDF omfattar de föreningar som är medlemmar i Svenska Bordtennisförbundet
och som har sin hemvist inom SDF:ets geografiska område.
§ 34 SDF:s stadgar
SDF:s stadgar skall följa de av Svenska Bordtennisförbundet fastslagna och av RS
godkända normalstadgarna för SDF. (se bilaga)
Svenska Bordtennisförbundet skall godkänna de av SDF-mötet antagna stadgarna,
med rätt för förbundet att påtala ändring om de strider mot normalstadgarna eller
på annat sätt anses vara olämpliga.
§ 35 Revisorer och revision
Förutom de av SDF-mötet valda revisorerna kan SDF-styrelsens verksamhet,
förvaltning och räkenskaper granskas av DF-mötet vald revisor.

KAPITEL 7. FÖRENINGARNA
§ 36 Medlemskap i förbundet
Ideell förening, som består av enbart fysiska personer, får efter skriftlig ansökan
upptas som medlem i förbundet om nedanstående villkor är uppfyllda.

1. Ansökningen om medlemskap är upprättad enligt RF:s anvisningar och är åtföljd
av föreningens stadgar.
2. Föreningen på sitt program har sådan idrottslig verksamhet som administreras av
förbundet
3. Föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet tillämpa de principer
på vilka RF:s normalstadgar för idrottsföreningar bygger.
4. Föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan
ansluten förening.
5. Föreningen har betalt de avgifter som i vederbörlig ordning bestämts.
Lämnas förenings ansökan utan bifall, får föreningen överklaga beslutet hos RIN
enligt reglerna i 15 kap RF:s stadgar.
§ 37 Utträde samt uteslutning av förening
Förening som önskar utträda ur förbundet, skall skriftligen anmäla detta. Har
förening inte betalat föreskrivna avgifter, bestämmer förbundsstyrelsen om de skall
betalas eller inte.
Förening som inte betalt årsavgift under två på varandra följande år, får anses ha
begärt sitt utträde.
Utan att en anmälan om utträde föreligger får förening uteslutas om den - trots
påminnelser - underlåter att följa vad som föreskrivs i dessa stadgar eller RF:s
stadgar.
Förening får också uteslutas, om den har underlåtit att rätta sig efter beslut som i
vederbörlig ordning har fattats av förbundet, SDF, RF eller DF eller annars
påtagligt har motarbetat förbundets intressen.
Förening kan också uteslutas om föreningen hamnat i konkurs- eller
ackordssituation.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän föreningen fått tillfälle att yttra sig
inom viss av förbundsstyrelsen fastställd tid. I beslut om uteslutning skall skälen
härför redovisas samt anges vad den uteslutna föreningen skall iaktta för
överklagande av beslutet.
Beslut om uteslutning får överklagas hos RIN enligt reglerna i 15 kap RF:s stadgar.
§ 38 Distriktstillhörighet
Förening tillhör dels det SDF inom vars område föreningens hemort är belägen
och dels det DF inom vilket föreningens hemort är belägen.
§ 39 Rösträtt
Om förenings rösträtt vid SDF-möte föreskrivs i SDF:s stadgar.
§ 40 Åligganden
Förening skall

1. följa RF:s stadgar samt Svenska Bordtennisförbundets stadgar,
tävlingsbestämmelser/ tävlingsreglemente och beslut fattade av överordnat
idrottsorgan,
2. årligen betala årsavgift och avge årsrapport,
3. till RF insända de uppgifter som begärs av RS beträffande föreningens
verksamhet samt på begäran av RIN eller Dopingkommissionen lämna uppgifter
samt avge yttranden,
4. föra räkenskaper och upprätta verksamhetsberättelse med resultat- och
balansräkning, föra protokoll vid årsmöten, andra föreningsmöten och styrelsens
sammanträden samt föra medlemsförteckning,
5. hålla årsmöte och härvid, efter verkställd revision, besluta om ansvarsfrihet för
styrelsens förvaltning, samt
6. på begäran av RS eller vederbörande DF-styrelse ställa föreningens handlingar
till för- fogande samt på begäran av förbundet eller SDF-styrelse ställa till
förfogande de hand- lingar, som krävs för bedömning av föreningens
verksamhet såsom medlem i förbundet.
§ 41 Medlemmar i förening
Enskild person upptas som medlem i förening efter ansökan.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökande kommer
att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.
Medlem får inte uteslutas av annan anledning än att medlemmen har försummat att
betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetar dess verksamhet eller ändamål,
eller uppen- barligen skadat föreningens intressen.
Beslut om vägrat medlemskap eller om uteslutning skall fattas av föreningsstyrelsen
och får av den berörda överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.
Medlemmen har genom sitt medlemskap godkänt att föreningen registrerar och på
annat sätt behandlar medlemmens personuppgifter samt att uppgifterna, inom
ramen för föreningens verksamhet, offentliggörs oavsett framställningsform, t.ex.
på föreningens hemsida, som även tillhandahålls föreningens samarbetspartners.
Medlem 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.
Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av föreningens
styrelse eller, om denna så har bestämt, av sektionsstyrelsen. För deltagande i
tävling eller uppvisning utomlands gäller de regler som förbundsstyrelsen utfärdat.
Är arrangören inte ansluten till Svenska Bordtennisförbundet får medlemmen
endast delta om förbundsstyrelsen har godkänt deltagande.

KAPITEL 8. INTERNET-, TV- OCH
RADIOSÄNDNINGAR

§ 42 Rätten till internet-, radio- och TV-sändningar
Med beaktande av vad eventuella överordnade internationella organisationer kan ha
föreskrivit förbehåller sig SBTF rättigheterna till alla sanktionerade tävlingar och
seriematcher inom landet. Detta gäller såväl direkt- och/eller eftersändning på
internet, i television, inkl satellit-, kabel- och lokal-TV samt radio eller film- och
video-upptagningar för återutsändning eller kassettframställning och försäljning
inom eller utom landet.
Sändningsrätten ska gälla för samtliga existerande och framtida sändningsformer
för rörliga bilder och ljud.

Bilaga till SBTF:s stadgar
NORMALSTADGAR FÖR
SPECIALDISTRIKTSFÖRBUND (SDF)
KAPITEL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
§ 1 Uppgift
............................. Bordtennisförbund (SDF) skall enligt dessa stadgar och Svenska
Bord- tennisförbundets (SBTF) stadgar, såsom SBTF:s regionala organ arbeta i
enlighet med detta förbunds ändamål.
§ 2 Sammansättning
............................. Bordtennisförbund omfattar de föreningar som är medlemmar i
SBTF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område.
§ 3 Verksamhetsområde
............................. Bordtennisförbunds verksamhet utövas inom .............................
Idrottsförbunds (DF) verksamhetsområde, som enligt 9 kap 2 §
Riksidrottsförbundets (RF) stadgar omfattar
……………………………………………..
....................................................................................................................................................
..
§ 4 Stadgar
Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av SDF-möte och skall
godkännas av SBTF.
För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3-delar av antalet avgivna
röster vid mötet.
§ 5 Beslutande organ
SDF:s beslutande organ är SDF-mötet, extra SDF-möte och SDF-styrelsen.
SDF-styrelsen får tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter
inom SDF-styrelsens arbetsområde .
§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår
SDF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari- 31 december.
§ 7 Sammansättning av styrelse mm
Förbundet skall verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra
organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan män och kvinnor nås.

Beträffande valbarhet för arbetstagare inom SDF stadgas i SBTF:s stadgar § 14.

KAPITEL 2. SDF-MÖTET
§ 8 Sammansättning och beslutsmässighet
SDF-mötet och extra SDF-möte är SDF:s högsta beslutande organ.
SDF-möte består av ombud för SDF:s föreningar. Förening får utse högst två
ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen.
Ombud får representera endast en förening 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
Yttrande- och förslagsrätt vid SDF-möte tillkommer, förutom ombuden, ledamot
av SDF-styrelsen, SDF:s revisorer, motionär i vad avser egen motion samt
valberedningens ledamöter i ärenden som berör valberedningens arbete.
Yttranderätt tillkommer RF:s, SBTF:s och DF:s representanter, SDF:s arbetstagare
och med mötets enhälliga samtycke annan närvarande.
§ 10 Kallelse mm.
SDF-möte hålls årligen före 1 mars 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 RF:s officiella
kungörelseorgan eller i SBTF:s eget kungörelseorgan samt genom brev till samtliga föreningar
senast tre veckor före mötet.
Föredragningslista för mötet jämte förvaltnings-, verksamhets- och
revisionsberättelse, SDFstyrelsens förslag samt inkomna motioner översändes till röstberättigade föreningar
senast 14
dagar före mötet.
§ 11 Rösträtt
Rösträtten vid SDF-möte bestäms genom röstlängd som upprättas av SBTF att
gälla tiden 1
januari - 31 december. Röstlängden upptar de föreningar som fullgjort sina
stadgeenliga förpliktelser mot SBTF genom insändande av årsavgift senast 31 maj
samt de förpliktelser mot SDF som kan ha bestämts av SDF-mötet. Av SBTF
upprättad röstlängd skickas till SDF senast 30 november. Röstlängden gäller
oförändrad till dess ny röstlängd har tillställts SDF.
SDF skall snarast efter det att den av distriktet administrerade serieverksamheten
avslutats meddela SBTF vilka lag som under spelåret fullföljt distriktsserien.

Varje röstberättigad förening har en grundröst samt högst fyra tilläggsröster (=
högst 5 röster/förening). En förening får en tilläggsröst för varje påbörjat antal av
tre röstpoäng.
Antalet röstpoäng beräknas på det antal lag varmed föreningen närmast föregående
spelår fullföljt distrikts- eller nationella serier. För den högsta nationella serien för
herrar resp. damer erhålls tre röstpoäng, för övriga nationella serielag två röstpoäng
och för varje lag i distriktsserierna en röstpoäng.
Ingen förenings röstetal får dock överstiga 1/5-del av det vid uppropet godkända
sammanlagda röstetalet.
Om två ombud deltar från en förening får endast en utöva föreningens rösträtt.
Ombud skall medföra fullmakt.
§ 12 Ärenden vid SDF-möte
Vid SDF-mötet skall följande ärenden förekomma;
1. Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd för
mötet på grundval av den röstlängd som upprättats av SBTF.
2. Fastställande av föredragningslista för mötet.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokollsjusterare samt erforderligt antal rösträknare.
6. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse:
a) SDF-styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1 januari - 31 december
b) SDF-styrelsens förvaltningsberättelse för samma tid
c) SDF:s revisorers berättelse för samma tid
7. Beslut angående ansvarsfrihet för den avgående styrelsen för den tid revisionen
omfattar.
8. Val av
a) ordförande i SDF-styrelsen för en tid av ett år.
b) ....... antal övriga ledamöter för en tid av två år.
c) ....... antal suppleanter för en tid av ett år
d) en revisor jämte personlig suppleant med uppgift att granska verksamheten,
räkenskaperna och förvaltning för en tid av ett år.
9. Val av ordförande och ....... ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
10. Fråga om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till SBTF:s
förbundsmöte.
11. Fråga om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF-mötet.
12. Behandling av förslag till SDF:s verksamhetsplan samt fastställande av ev.
årsavgift till SDF.

13. Behandling av förslag (motioner) som lämnats in i den ordning som föreskrivs i
13 § samt behandling av SDF-styrelsens förslag. (Fråga av ekonomisk natur får
endast avgöras om den finns med på föredragningslistan till mötet).
Valbar är varje medlem i förening ansluten till RF. Ledamot eller suppleant i SDFstyrelsen är dock inte valbar som revisor eller revisorsuppleant i SDF. Om
arbetstagare valbarhet stadgas i SBTF:s stadgar 14 §.
§ 13 Förslag till ärenden att behandlas vid SDF-möte
Förslag (motion) till ärende att behandlas vid SDF-möte skall vara SDF-styrelsen
tillhanda senast 4 veckor före mötet. Rätt att inge förslag tillkommer SDF
tillhörande förening samt röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag från
föreningsmedlem insändes genom vederbörande förening tillsammans med dess
utlåtande.

§ 14 Extra SDF-möte
SDF-styrelsen får sammankalla extra SDF-möte. Sådant möte får inte äga rum då
DF-möte pågår. Vid extra SDF-möte får endast i föredragningslistan upptagna
ärenden avgöras. Kallelse och föredragningslista översänds till föreningarna senast
sju dagar före mötet.

KAPITEL 3. SDF-STYRELSEN
§ 15 Sammansättning, kallelse och beslutsmässighet
SDF-styrelsen är, när SDF-möte inte är samlat, SDF:s beslutande organ.
SDF-styrelsen består av ordförande samt ...... övriga ledamöter, valda enligt 12 §
punkt 8.
SDF-styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och tillsätter sekreterare.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Suppleant har rätt att närvara
vid alla sammanträden. En suppleant erhåller ledamots rösträtt om ledamot inte är
närvarande. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats, och då minst
halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av
samtliga ledamöter i styrelsen är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst. Om ordföranden finner erforderligt, kan brådskande ärenden avgöras
genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Resultat av skriftlig
omröstning skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid
telefonsammanträde upprättas protokoll på samma sätt som vid övriga
styrelsesammanträden.

§ 16 Åligganden
SDF-styrelsen skall
1. verkställa SDF-mötets beslut,
2. hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna och
övervaka den idrottsliga ordningen i dessa,
3. handha den idrott styrelsen företräder enligt gällande stadgar och bestämmelser,
verka för denna idrotts utveckling samt i övrigt tillvarata specialidrottens
intressen,
4. vidtaga åtgärder så att DM-tävlingar och andra tävlingar enligt RF:s och SBTF:s
bestämmelser genomförs,
5. handha och ansvara för SDF:s medel,
6. bereda ärenden, som skall föreläggas SDF-möte,
7. förelägga SDF-mötet förslag till SDF:s verksamhetsplan,
8. avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagå Riksidrottsstyrelsen (RS),
Riksidrottsnämnden (RIN), SBTF och DF-styrelsen med upplysningar och
yttranden,
9. bestämma om organisationen av och tjänster vid SDF:s kansli samt i
förekommande fall anställa SDF:s arbetstagare, samt
10.föra protokoll och erforderliga böcker mm samt att sköta löpande ärenden i
övrigt.
§ 17 Arbetsår
SDF-styrelsens arbetsår omfattar tiden från SDF-mötet till och med
nästkommande SDF-möte.

KAPITEL 4. REVISORER, REVISION
§ 18 Revisorer och revision
SDF:s revisorer skall granska SDF-styrelsens verksamhet, förvaltning och
räkenskaper. DF har, enligt 11 kap 7§ RF:s stadgar, rätt att, efter anmälan till SDF,
utse ytterligare en revisor i SDF.
Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast en månad
före SDF-mötet och skall, efter verkställd revision, med revisorernas berättelse vara
styrelsen tillhanda senast 14 dagar före SDF-mötet.

KAPITEL 5. VALBEREDNING
§ 19 Sammansättning mm
Valberedningen består av ordförande och ..... övriga ledamöter valda av
SDF-mötet. Antalet övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen.
Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande. Valberedningen
sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.
§ 20 Åligganden
Valberedningen skall senast .... veckor före SDF-mötet tillfråga dem vilkas
mandattid utgår om de vill kandidera för nästa mandattid.
Senast ...... veckor före SDF-mötet skall valberedningen meddela röstberättigade
föreningar uppgift på dem som står i tur att avgå och namnen på dem som avböjt
återval.
§ 21 Förslagsrätt
Föreningar får senast ...... veckor före SDF-mötet till valberedningen avge förslag
på personer för valen under punkt 8 a-d i 12 §.
Valberedningen skall senast ..... veckor före SDF-mötet tillställa röstberättigade
föreningar sitt förslag tillsammans med uppgift på samtliga föreslagna personer.
§ 22 Kandidatnominering
Innan kandidatnomineringen börjar vid SDF-mötet, skall valberedningen meddela
sitt förslag beträffande varje val som skall förekomma under punkt 8 a-d i 12 §.

