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Proposition gällande ändringar av stadgar 
 

 

Propositionen 

Förbundsstyrelsen har författat en proposition om att ändra förbundets stadgar. Förslaget ses i sin 

helhet efter stycket motivering.   

 

 

Förslag till beslut 

Årsmötet föreslås besluta: 

att ändra stadgarna enligt förbundsstyrelsens förslag. 

 

 

Motivering 

Vi årsmötet 2021 lyftes att distriktsindelningen enligt stadgarna inte stämde överres med den verkliga 

indelningen. Utöver det har styrelsens sett att några mindre justeringar som skulle förtydliga stadgarna 

och förbundets ändamål. Som tillägg föreslår förbundsstyrelsen ändring av mandattiderna för 

förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens förslag till ändringar nedan:      

Röd text är sådan text som står idag men föreslås tas bort 

Grön text är ny föreslagen text 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

1 Kapitlet  Allmänna bestämmelser  
  

1 § Ändamål  

Svenska Volleybollförbundet ska väcka, tillvarata och utveckla den enskildes intresse av att regelbundet 

och varaktigt utöva volleyboll och annan idrott efter egna förutsättningar, så att det stärker dennes 

välbefinnande och sociala gemenskap.  

Svenska Volleybollförbundet som är en politiskt och religiöst oberoende allmännyttig ideell organisation, 

har till uppgift att främja, och administrera och utveckla idrotten volleyboll och grenarna beachvolley, 

snowvolley och volleyboll i Sverige på sådant sätt att den står i överensstämmelse med idrottsrörelsens 

verksamhetsidé enligt 1 kapitlet i Svenska Riksidrottsförbundets (RF:s) stadgar samt att företräda denna 

idrott i utlandet. Svenska Volleybollförbundet ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka 

för en dopingfri idrott.  

  

2 § Namn och hemort/säte  

Förbundets fullständiga namn är Svenska Volleybollförbundet, med förkortning SVBF och hemort/säte i 

Stockholms kommun.  

  

3 § Sammansättning 

Svenska Volleybollförbundet består av de föreningar som enligt 2 kapitlet. 1 § erhållit medlemskap i 

Svenska Volleybollförbundet.  

Svenska Volleybollförbundet kan för sin regionala verksamhet ha specialidrottsdistriktsförbund (SDF).  

4 § Tillhörighet  

Svenska Volleybollförbundet är medlem i Svenska Riksidrottsförbundet (RF), Sveriges Olympiska 

Kommitté (SOK), Internationella Volleybollförbundet (FIVB), Europeiska Volleybollförbundet (CEV) 

samt North European Volleyball Zonal Association (NEVZA).  

Svenska Volleybollförbundet ska inom ramen för sitt medlemskap i nämnda organisationer i tillämpliga 

delar följa deras stadgar och övriga bestämmelser.   

 

3 Kapitlet Årsmöte  

5 §  Ärenden vid årsmötet 

punkter 

13. val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett två år,  

14. val av fyra styrelseledamöter för en tid av två tre år, 

6 Kapitlet Förbundsstyrelsen och generalsekreterare eller förbundschef(er)  

2 §  Förbundsstyrelsens åligganden  

Förbundsstyrelsen är Svenska Volleybollförbundets beslutande organ när årsmöte inte är samlat.  

Förbundsstyrelsen ska bedriva sin verksamhet enligt dessa stadgar och årsmötets beslut samt verka för 

marknadsföring och utveckling av idrotten volleyboll och grenarna beachvolley, snowvolley och 

volleyboll. Förbundsstyrelsen ska även företräda idrotten volleyboll och tillvarata dess intressen i de 

organisationer där man är medlem såväl nationellt som internationellt. Förbundsstyrelsen ska bland 

annat  

1. årligen upprätta och fastställa en arbetsordning för förbundsstyrelsen och ha en uppdatering/genomgång 

av instruktion för generalsekreterarens/förbundschef(ers) som definierar uppdrag, roller, ansvar och 

avgränsningar i arbetet, 

 

 



 
 

 
 

7 Kapitlet Specialidrottsdistriktsförbund (SDF)  
  

1 §  Specialidrottsdistriktsförbund (SDF)  

Inom varje fastställt geografiskt område ska finnas ett SDF, som vart och ett är organ för Svenska 

Volleybollförbundets regionala verksamhet.  

SDF ska organisera sin verksamhet enligt av SDF:s årsmöte fastställda stadgar.  

  

2 §  SDF:s namn och geografiska område  

Nordsvenska Norrbotten, Västerbotten 

Östsvenska  Uppland, Västmanland, Östergötland, Dalarna Gävleborg, Västernorrland,  

Jämtland/Härjedalen 

Stockholm-Gotland  Stockholm, Gotland 

Västsvenska  Västra Götaland Värmland, Örebro 

Sydsvenska  Kalmar, Blekinge, Jönköping, Kronoberg, Halland 

Skånes  Skåne 

Ändring av SDF:s geografiska område samt ändring av SDF:s namn beslutas av årsmöte i Svenska 

Volleybollförbundet. 

 

8 Kapitlet Tävlingar m.m.  
  

1 §  Tävlingsbestämmelser  

Svenska Volleybollförbundets tävlingsbestämmelser fastställs av förbundsstyrelsen.  

Tävlingsbestämmelserna för beachvolley ska börja gälla 1 januari varje år. Tävlingsbestämmelserna för              

volleyboll och Snowvolley ska börja gälla 1 juli varje år. 

 

2 §  Tävlingsregler  

Svenska Volleybollförbundets tävlingsverksamhet ska genomföras i enlighet med av Svenska 

Volleybollförbundet fastställda bestämmelser tävlingsregler och fattade beslut.  

Tävlingsreglerna får inte strida mot dessa stadgar. 

 

 

3 §  Mästerskapstävlingar  

Rätt att delta i tävling om Riksidrottsförbundets mästerskapstecken delas ut vid – SM och JSM samt DM 

och JDM – tillkommer svenska medborgare och utländska medborgare med uppehållstillstånd, som är 

medlem i en till förbundet ansluten förening. 

 

 

___________ 


