Stadgar för Svenska Basketbollförbundet
Ver 2020-09-01 (reviderade efter förbundsmötet)
Idrottsrörelsens verksamhetsidé (Riksidrottsmötet 2019) .............................................. 3
Svenska Basketbollförbundets Strategi 2025 (extra Förbundsmötet 2019) ................... 3
STADGAR FÖR SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDET ............................................. 4
1 Kap Grundläggande bestämmelser för SBBF ............................................................. 4
1 § Ändamål ............................................................................................................ 4
2 § Sammansättning ............................................................................................... 4
3 § Tillhörighet ........................................................................................................ 4
4 § Beslutande organ .............................................................................................. 4
5 § Distriktsorgan .................................................................................................... 4
6 § Medlemskap...................................................................................................... 4
7 § Verksamhets- och räkenskapsår samt FS arbetsår .......................................... 4
8 § Stadgetolkning och skiljeklausul ....................................................................... 5
9 § Stadgeändring ................................................................................................... 5
10 § Upplösning av förbundet ................................................................................. 5
2 Kap Allmänna bestämmelser ...................................................................................... 5
1 § Beslut och omröstning....................................................................................... 5
2 § Hedersledamot, adjungering av styrelseledamot m m ...................................... 5
3 § Arbetstagares valbarhet .................................................................................... 5
4 § Fritt tillträde till tävling och uppvisning ............................................................... 5
5 a § Mästerskapstävlingar ..................................................................................... 6
5 b § Idrottsaktiebolag (IdrottsAB) ........................................................................... 6
6 § Sammansättning av styrelse mm ...................................................................... 6
3 Kap Förbundsmöte ..................................................................................................... 7
1 § Sammansättning ...................................................................................................... 7
2 § Rösträtt ............................................................................................................. 7
3 § Beslutmässighet samt yttrande- och förslagsrätt .............................................. 7
4 § Tidpunkt och kallelse till förbundsmötet ............................................................ 7
5 § Ärenden vid förbundsmötet ............................................................................... 7
6 § Valbarhet........................................................................................................... 8
7 § Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet ........................................ 8
8 § Utseende av ombud till RF-stämma .................................................................. 8
1

9 § Extra förbundsmöte ........................................................................................... 8
10 § Valberedningen ............................................................................................... 9
11 § Ikraftträdande .................................................................................................. 9
4 Kap Utvecklingsmöte .................................................................................................. 9
1 § Sammansättning och röstfördelning .................................................................. 9
2 § Sammanträden, kallelse, ärenden .................................................................... 9
3 § Åligganden ...................................................................................................... 10
5 Kap Förbundsstyrelsen ............................................................................................. 10
1 § Sammansättning, kallelse och beslutmässighet .............................................. 10
2 § Förbundsstyrelsens åligganden ...................................................................... 10
3 § Prövningsrätt ................................................................................................... 11
4 § Straffmätning ................................................................................................... 11
6 Kap Revisorer och revision ....................................................................................... 11
1 § Revisorer och revision..................................................................................... 11
7 Kap Distriktsindelning. Basketdistriktsförbund (BDF). ............................................... 12
1 § Basketdistrikt ................................................................................................... 12
2 § Basketdistriktets gränser och BDF:s namn ..................................................... 12
3 § Basketdistriktsförbund (BDF) .......................................................................... 12
4 § BDF:s sammansättning ................................................................................... 12
5 § BDF:s stadgar ................................................................................................. 12
6 § Revisorer och revision..................................................................................... 12
8 Kap Föreningarna ..................................................................................................... 13
1 § Medlemskap i förbundet ......................................................................................... 13
2 § Årsavgift .......................................................................................................... 13
3 § Utträde samt uteslutning av förening............................................................... 13
4 § Distriktstillhörighet ........................................................................................... 13
5 § Rösträtt ........................................................................................................... 13
6 § Åligganden ...................................................................................................... 13
7 § Medlemskap i förening .................................................................................... 14
8 § Medlems rättigheter och skyldigheter.............................................................. 14
9 § Medlems deltagande i den idrottsliga verksamheten ...................................... 14
Förkortningar:
RF = Sveriges Riksidrottsförbund
RS = Riksidrottsstyrelsen
RIN = Riksidrottsnämnden
SBBF = Svenska Basketbollförbundet
BDF = Basketdistriktsförbund (SBBF:s regionala organ)
DF = Distriktsidrottsförbund (RF:s regionala organ)

2

Idrottsrörelsens verksamhetsidé (Riksidrottsmötet 2019)
Idrott ska bedrivas i enlighet med den av RF-stämman beslutade verksamhetsidén, visionen och
värdegrunden.
Idrottens verksamhetsidé
Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.
Definitioner och konstateranden:
Med idrott avses organiserad fysisk aktivitet där träning och möjlighet till tävling bidrar till
välmående. Den fysiska prestationen har mer än försumbar betydelse. Idrottsrörelsen lägger särskild
vikt på följande fyra områden.
Fysisk aktivitet: Det fysiska momentet är av mer än försumbar betydelse för själva aktiviteten,
prestationen och resultatet.
Träning: Idrotten består av träning och lek som ger möjlighet till fysisk, mental, social eller kulturell
utveckling.
Tävling: Idrotten har definierade tävlingsregler som bestäms och ägs av idrottens organisation.
Välmående: Idrotten bygger på att ha roligt, må bra och utvecklas hela livet. Hälsa, trivsel och
välbefinnande är normgivande.
Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.
Idrotten ger fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.
Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig
folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.
Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå.
Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder.
Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar och unga vuxna13-25 år. Med vuxenidrott avser vi
idrott för dem som är över 25 år.
I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till
allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid
ske på barnens villkor.
I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott.
I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande.
I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och
tävlingsresultat ofta tjänar som sporre.
Vi är en samlad idrottsrörelse som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla
förbund och föreningar, såväl bredd som elit.
Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition där elit- och breddverksamhet sker i nära
samverkan, som ger inspiration, utveckling och livskraft. Inom idrottsrörelsen respekterar alla förbund
och föreningar, såväl elit som bredd, varandras roller och verksamhetsvillkor.
Idrotten följer
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter
(barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med
Funktionsnedsättning mot doping, matchfixing, osund ekonomi och annat fusk samt mot mobbing,
trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

Svenska Basketbollförbundets Strategi 2025 (extra Förbundsmötet 2019)
Värdegrund
Vi gör varandra bra. Vi låter våra olikheter vara vägen till framgång.
Vi lyssnar – vi vågar. Vi ser hela människan.
Vision
Svensk Basket – där Gränslös gemenskap & Livslång passion skapar vinnare för livet!
Mål
Vara – Växa –Vinna
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STADGAR FÖR SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDET
1 Kap Grundläggande bestämmelser för SBBF
1 § Ändamål
Svenska Basketbollförbundet (SBBF), med säte i Stockholm, är specialidrottsförbund för all svensk
basketboll. SBBF har till uppgift att främja och utveckla basketbollidrotten och stödja all som vill starta
och utveckla basketbollföreningar i Sverige.
Förbundet skall stimulera barn, ungdoms- och vuxenidrott på såväl bredd som elitnivå (ungdom och
vuxna). Detta ska göras inom såväl 5-5, 3x3 och inkluderande för de som har en funktionsvariant.
Förbundet skall företräda svensk basket i utlandet och på ett aktivt sätt verka för ökad
internationalisering.
Förbundets verksamhet skall stå i överensstämmelse med idrottsrörelsens verksamhetsidé enligt 1
kap Sveriges Riksidrottsförbunds (RF) stadgar.
Detta inkluderar även Idrottens antidopingreglemente samt Idrottens reglemente om otillåten
vadhållning samt manipulation av idrottslig verksamhet.

2 § Sammansättning
SBBF består av de ideella föreningar som har upptagits i förbundet som medlemmar.

3 § Tillhörighet
SBBF är genom medlemskap knutet till följande organisationer:
- Sveriges Riksidrottsförbund (RF)
- Internationella Basketbollförbundet (FIBA),
- Sveriges Olympiska kommitté (SOK)
- IWBF (Internationella Rullstolsbasketbollförbundet).
SBBF och dess medlemmar är förpliktigade att följa RF:s stadgar, regler, bestämmelser och beslut
samt FIBA:s stadgar.
Förbundet skall i tillämpliga delar följa även övriga organisationers stadgar, regler och bestämmelser.

4 § Beslutande organ
SBBF:s beslutande organ är förbundsmötet, extra förbundsmöte och förbundsstyrelsen.

5 § Distriktsorgan
SBBF:s distriktsorgan är basketdistriktsförbund (BDF).

6 § Medlemskap
Varje ideell förening som uppfyller de i 7 kap, 1 § angivna villkoren kan genom beslut av
förbundsstyrelsen, eller den som styrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till, upptas som medlem i
SBBF.
IdrottsAB skall vara associerad medlem i förbundet. Associerad medlem har inte rösträtt på årsmöte
men har i övrigt samma rättigheter och skyldigheter som en medlemsförening.
Om förenings utträde ur SBBF och om uteslutning stadgas i 7 kap, 3 §.

7 § Verksamhets- och räkenskapsår samt FS arbetsår
SBBF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31
december.
Förbundsstyrelsens (FS) arbetsår omfattar tiden från förbundsmötet t o m nästpåföljande ordinarie
förbundsmöte.
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8 § Stadgetolkning och skiljeklausul
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar hänskjuts frågan till nästa förbundsmöte eller avgörs
av förbundsstyrelsen.
Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, BDF eller förbundet får inte väckas vid allmän
domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i dessa stadgar, SBBF:s
tävlingsregler eller RF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljemän.

9 § Stadgeändring
Förslag till ändring av dessa stadgar får - förutom av förbundsstyrelsen - skriftligen framläggas av
basketdistriktsförbund eller medlemsförening.
För ändring av dessa stadgar krävs beslut härom av förbundsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna
röster.

10 § Upplösning av förbundet
För upplösning av SBBF krävs beslut härom med minst 2/3-delar av antalet avgivna röster vid två på
varandra följande förbundsmöten, hållna med minst ett års mellanrum.

2 Kap Allmänna bestämmelser
1 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Med undantag för de i 1 kap, 9 § och 10 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom
enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit 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 skall dock val ske slutet.
Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid
mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika
röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.

2 § Hedersledamot, adjungering av styrelseledamot m m
Förbundsmötet får, på förslag av en enig styrelse, utnämna enskild person till hedersledamot i
förbundsstyrelsen. Hedersledamot kan av styrelsen kallas till styrelsemöte och har då yttrande- och
förslagsrätt.
Förbundsstyrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Sådan ledamot har
yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

3 § Arbetstagares valbarhet
Arbetstagare hos SBBF eller BDF får inte väljas till ledamot av förbundsstyrelsen eller BDF-styrelse.
Arbetstagare hos förening får inte väljas till ledamot av föreningens styrelse eller till revisor i
föreningen.
Arbetstagare inom RF:s organisationer får inte vara revisor eller revisorssuppleant i förbund.

4 § Fritt tillträde till tävling och uppvisning
Person verksam inom SBBF har fritt tillträde till tävling eller uppvisning, som anordnas av en till
förbundet hörande organisation, enligt följande:
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Förbundsstyrelsens, tävlingsutskottets och disciplinnämndens ledamöter samt förbundets anställda till
alla tävlingar mm inom förbundet. Förbundskort utfärdas av generalsekreteraren.
Basketdistriktsstyrelses ledamöter till alla tävlingar mm inom vederbörande distrikt. Distriktskort
utfärdas av basketdistriktsstyrelsen.
Generalsekreteraren får, när särskilda skäl föreligger, utfärda förbundskort åt annan än som nämnts
ovan.
Samma rätt tillkommer basketdistriktsstyrelse beträffande tävlingar mm inom vederbörande distrikt.

5 a § Mästerskapstävlingar
Rätt att delta i tävling om RF:s mästerskapstecken - SM och USM - framgår av SBBF:s tävlingsregler.

5 b § Idrottsaktiebolag (IdrottsAB)
Idrottslig verksamhet får bedrivas av aktiebolag. Rättigheten att delta i SBBF:s tävlingsverksamhet får
dock upplåtas till ett aktiebolag, som till huvudsaklig del har till ändamål att bedriva idrottslig
verksamhet och därtill naturligt anknytande verksamhet, endast om upplåtande förening har
röstmajoritet på bolagsstämma i bolaget (IdrottsAB) samt under de förutsättningar som föreskrivs
nedan.
Följande villkor skall ingå i upplåtelseavtal mellan förening och IdrottsAB:
1.

IdrottsAB skall förbinda sig att följa vid varje tid gällande RF:s stadgar, FIBA:s stadgar och
tävlingsregler, SBBF:s stadgar och tävlingsregler samt av förbundsstyrelsen fastställd
Handläggningsordning rörande IdrottsAB. Dessa regelverk, som det ankommer på
IdrottsAB att fortlöpande hålla sig förvissat om, skall utgöra en integrerad del av
upplåtelseavtalet mellan föreningen och IdrottsAB. IdrottsAB skall vidare förbinda sig att
följa andra av angivna organisationer fattade beslut.

2.

Spelare i IdrottsAB skall vara medlem i förening som upplåtit den idrottsliga verksamheten
till bolaget.

3.

Upplåtande förening skall även fortsättningsvis bedriva sådan idrottslig verksamhet som
ligger till grund för medlemskapet i SBBF.

4.

IdrottsAB får inte vidareupplåta rättigheten att delta i SBBF:s tävlingsverksamhet.

5.

IdrottsAB:s rätt att delta i SBBF:s tävlingsverksamhet skall upphöra att gälla om
upplåtande förenings medlemskap i SBBF upphör.

6.

Rättigheten att delta i SBBF:s tävlingsverksamhet skall återgå till föreningen om IdrottsAB
försätts i konkurs eller träder i likvidation.

7.

SBBF skall förbehållas rätten att godkänna det namn under vilket IdrottsAB deltar i
SBBF:s tävlingsverksamhet.

8.

IdrottsAB skall på begäran av RIN lämna yttranden och upplysningar samt handlingar i
ärenden avseende bolagets deltagande i SBBF:s tävlingsverksamhet.

9.

Upplåtelseavtal och ändringar i detta skall godkännas av SBBF för att äga giltighet.

IdrottsAB får inte direkt eller indirekt ägas av någon som har ett avgörande inflytande över även annat
IdrottsAB med rätt att delta på samma nivå i SBBF:s seriesystem.
Förbundsstyrelsen skall fortlöpande kontrollera efterlevnaden av upplåtelseavtalet samt vad som i
övrigt föreskrivs i denna paragraf. Vid avvikelse är förening och IdrottsAB skyldiga att på anmaning av
förbundsstyrelsen vidta rättelse för bestämmelsernas efterlevnad. Om sådan rättelse ej sker inom
angiven tid äger SBBF återta sitt godkännande av upplåtelseavtalet samt vidtaga andra åtgärder.
I SBBF:s tävlingsregler och Handläggningsordning rörande IdrottsAB finns ytterligare föreskrifter för
IdrottsAB.

6 § Sammansättning av styrelse mm
SBBF, dess BDF och föreningar skall verka för att styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ
får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås och att ungdomar ingår.
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3 Kap Förbundsmöte
1 § Sammansättning
Förbundsmöte består av ombud för medlemsföreningarna inom respektive BDF utsedda genom beslut
av föreningarna på BDF-möte samt av ombud utsedda av föreningar tillhörande högsta serien, damer,
herrar och rullstol.
BDF får sända ett ombud för varje röst men kan låta ett ombud representera mer än en röst. I
förekommande fall gäller detta även förening.
Ombud får inte företräda mer än ett BDF eller en förening och får inte vara ledamot av
förbundsstyrelsen. Ombud skall medföra fullmakt från sin organisation. I fullmakten skall ombudets rätt
att utöva rösträtt anges.

2 § Rösträtt
Vid förbundsmöte har föreningarna tillsammans inom ett BDF två grundröster samt därtill en röst för
varje påbörjat tiotal till SBBF anslutna röstberättigade föreningar inom basketdistriktet.
Röstberättigad förening tillhörande högsta serien, Basketligan dam, herr och rullstol äger vid
förbundsmöte en röst per lag i respektive högsta serie. (Kommentar – En förening som har både dam,
herr-, resp rullstolsbasket i högsta serierna erhåller således tre röster).
Det åligger förbundsstyrelsen att årligen upprätta röstlängd för förbundsmöte att gälla för tiden den 1
januari - 31 december föregående år. Röstlängden skall uppta de föreningar som senast den 31
december erlagt av förbundsmötet fastställd årsavgift, innehar organisationsnummer och insänt
årsrapport samt som i förekommande fall erlagt av BDF-möte fastställd årsavgift.

3 § Beslutmässighet samt yttrande- och förslagsrätt
Förbundsmöte är beslutmässigt med det antal ombud som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i
mötets beslut.
Yttrande- och förslagsrätt vid förbundsmöte tillkommer - förutom ombuden - förbundsstyrelsens
ledamöter, revisorerna, ledamöter i SBBF:s kommittéer och motionär i vad avser egen motion.
Yttranderätt tillkommer RF:s representant, SBBF:s arbetstagare och med mötets samtycke annan
närvarande.
Vid förbundsmöte får representanter för förbundets medlemsföreningar närvara.

4 § Tidpunkt och kallelse till förbundsmötet
Förbundsmöte hålls varje jämt år senast den 30 april på dag(-ar) och ort som förbundsstyrelsen
bestämmer.
Kallelse till mötet utfärdas av förbundsstyrelsen dels genom kungörelse i SBBF:s officiella
kungörelseorgan senast fem månader före mötet, dels genom brev till röstberättigade organisationer
senast den 28 februari mötesåret.
Förslag till föredragningslista för mötet, verksamhets- och förvaltningsberättelser, verksamhetsplan
samt förbundsstyrelsens förslag (propositioner) och inkomna motioner till förbundsmötet - vilka skall
vara åtföljda av styrelsens yttrande och, om motionen kommer från förening, av BDF-styrelsens
yttrande - skall senast 28 februari mötesåret sändas till röstberättigade organisationer.
Årsredovisning inkl förvaltnings- och revisorernas berättelse skickas ut senast 21 dgr före mötet.

5 § Ärenden vid förbundsmötet
Vid förbundsmötet skall följande ärenden förekomma
1. upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den utav
förbundsstyrelsen upprättade röstlängden,
2. fastställande av föredragningslista för mötet,
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3. fråga om mötets behöriga utlysande,
4. val av ordförande för mötet,
5. val av sekreterare för mötet,
6. val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll samt erforderligt
antal rösträknare,
7. behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser: a) förbundsstyrelsens
verksamhetsberättelser för de två gångna verksamhetsåren,
b) förbundsstyrelsens förvaltningsberättelser för de två gångna räkenskapsåren, c) revisorernas
berättelser för samma tid,
8. fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning för de två gångna verksamhetsåren;
9. behandling av förslag till verksamhetsinriktning (verksamhets- och ekonomisk plan) för förbundet
samt behandling av styrelsens förslag (propositioner) och av motioner som getts in i den ordning som
sägs i 7 §,
10. fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet,
11. val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av två år,
12. a) fastställande av antalet övriga styrelseledamöter, b) val av tre, fyra eller fem övriga
styrelseledamöter för en tid av fyra år,
13. val av en revisor och en revisorssuppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och
förvaltning inom förbundet för en tid av två år,
14. val av ordförande och tre ledamöter i valberedningen för en tid av två år,
15. beslut om val av ombud till RF-stämma och erforderligt antal suppleanter,

6 § Valbarhet
Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person. Den nominerade personen måste vara
röstberättigad medlem i förening ansluten till RF:
Arbetstagare inom RF, DF, SF, SDF, SISU, SISU:s distriktsförbund, förening och IdrottsAB får inte
vara revisor eller revisorssuppleant i SF, eller SDF, eller väljas till ledamot av valberedning i
organisation av vilken denne är anställd.
Arbetstagare hos SF, SF:s IdrottsAB:s eller SDF får inte väljas till ledamot av SF-styrelse
eller SDFstyrelse inom den idrott i vilken arbetstagaren är anställd.
Ledamot av förbundsstyrelsen är inte valbar som revisor eller revisorssuppleant.
Minst en av förbundsmötet valda revisorerna och dennes suppleant skall vara auktoriserad eller
godkänd revisor.
Om arbetstagares valbarhet stadgas i 3 kap, 1 § i RF:s stadgar.

7 § Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet
Förslag till ärende att behandlas vid förbundsmötet skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 1
januari året före det år mötet hålls. Rätt att avge förslag tillkommer medlemsförening samt BDF. BDF
skall yttra sig över förslag från förening.

8 § Utseende av ombud till RF-stämma
Ombud till riksidrottsmöte och erforderligt antal suppleanter utses enligt 4 kap 3 § RF:s stadgar.
Ombud skall utses av förbundsmötet eller, om mötet så har beslutat, av förbundsstyrelsen.
Meddelande om vilka ombud som utsetts insänds snarast möjligt (dock senast 6 veckor före RFstämma) till RS samt tillställs de utsedda.

9 § Extra förbundsmöte
Förbundsstyrelsen får sammankalla extra förbundsmöte, om sådant möte behövs.
Vidare är förbundsstyrelsen skyldig att kalla till extra förbundsmöte, när revisorerna med angivande av
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skäl skriftligen så kräver, eller när det begärs av minst fem organisationer (BDF och/eller förening)
som tillsammans representerar minst en tiondel av antalet röster enligt upprättad röstlängd.
När styrelsen mottagit en begäran om extra förbundsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant
möte att hållas inom två månader från kallelsen.
Underlåter förbundsstyrelsen att inom 14 dagar kalla till extra möte, får den/de som krävt mötet kalla
till detta.
Kallelse och föredragningslista översänds till ombuden senast sju dagar före mötet.
Vid extra förbundsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.
Extra förbundsmöte får inte äga rum under tid då RF-stämma pågår.

10 § Valberedningen
Valberedningen skall bestå av ordförande och tre övriga ledamöter (två män och två kvinnor) valda av
förbundsmötet.
Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.
Valberedningen skall senast den 20 november året före förbundsmötet hålls skriftligen fråga dem,
vilkas mandattid går ut vid mötets slut, om de är villiga att kandidera för den kommande
mandatperioden.
Senast den 10 december året före förbundsmötet, skall valberedningen meddela samtliga på
förbundsmötet röstberättigade organisationer vilka av de tillfrågade som avböjt kandidatur.
Senast den 10 januari, får BDF och medlemsföreningar till valberedningen avge förslag på personer
för valen under 3 kap, 5 § 11-13 punkterna.
Senast 28 februari året för förbundsmötet skall valberedningen skriftligen delge samtliga
röstberättigade organisationer sitt förslag beträffande varje val enligt 3 kap, 5 § 11-13 punkterna samt
meddela namnen på de kandidater som i övrigt nominerats.
Valberedningen skall i sitt arbete fortlöpande följa verksamheten inom förbundsstyrelsen.
Innan kandidatnominering påbörjas för val enligt 3 kap, 5 § 11-13 punkterna, skall valberedningen
meddela sitt förslag beträffande de val som skall förekomma.
Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han i denna egenskap fått kännedom
om. Valberedningens förhandlingar bör protokollföras för internt bruk.

11 § Ikraftträdande
Beslut fattade av förbundsmötet gäller från mötets avslutande om inte annat beslutas.

4 Kap Utvecklingsmöte
1 § Sammansättning och röstfördelning
Utvecklingsmötet utgörs av röstberättigade organisationer. Dessutom kan förbundsstyrelsen välja att
bjuda in ytterligare representanter för exempelvis föreningar i förbundsserier eller med lag i ungdomsSM och RM.

2 § Sammanträden, kallelse, ärenden
Utvecklingsmötet sammanträder, på kallelse av förbundsstyrelsen, minst en gång mellan
förbundsmötena, vilka avhålls jämna år, om inget annat fastställs av Förbundsmötet.
Förbundsstyrelsen kan välja att genomföra utvecklingsmöten för olika grupperingar, ex BDF,
Basketligan dam osv.
Kallelse och förslag till föredragningslista utsänds minst 30 dagar före mötet.
Förslag till ärenden att behandlas ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 60 dagar före
sammanträdet.
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3 § Åligganden
Utvecklingsmötet skall diskutera och förbereda frågor som rör basketbollsportens utveckling inom
områdena barn/ungdom, tävling, utbildning, marknad och landslag. Eventuella beslut tas av
förbundsstyrelen eller Förbundsmötet.

5 Kap Förbundsstyrelsen
1 § Sammansättning, kallelse och beslutmässighet
Förbundsstyrelsen består av ordförande och sex till tio övriga ledamöter valda av förbundsmötet.
Antalet ledamöter fastställes av förbundsmötet på förslag av valberedningen innan val sker.
Ordföranden har utslagsröst vid jämn fördelning av röster vid eventuell votering.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och ekonomiansvarig.
Generalsekreteraren är föredragande i styrelsen.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsmässig när samtliga ledamöter
kallats senast sju dagar före sammanträdet, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För
alla beslut krävs att minst hälften av ledamöterna är ense om beslutet. Röstning får inte ske genom
fullmakt. Om ordföranden finner det erforderligt, kan dock brådskande ärende avgöras genom skriftlig
omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter
följande sammanträdet.
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa ärenden till verkställande utskott, som utses inom
styrelsen, 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.

2 § Förbundsstyrelsens åligganden
Styrelsen åligger bl.a. att
1. verka för basketbollidrottens utveckling och utbredning i enlighet med förbundets stadgar och
bestämmelser,
2. bedriva sin verksamhet enligt dessa stadgar samt enligt förbundsmötets och representantskapets
beslut,
3. övervaka efterlevnaden av RF:s och SBBF:s stadgar samt i vederbörlig ordning utfärdade regler
samt internationella förbunds stadgar och regler,
4. aktivt arbeta för en dopingfri verksamhet inom SBBF och anslutna föreningar,
5. samarbeta med myndigheter och organisationer som stödjer SBBF:s verksamhet samt
marknadsföra basketbollidrotten hos myndigheter, massmedia och allmänheten,
6. följa och stödja verksamheten inom distrikten och föreningarna,
7. upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser för varje räkenskaps- och verksamhetsår,
8. upprätta förslag till verksamhetsinriktning (handlingsplan och ekonomisk plan) som efter
remissförfarande föreläggs förbundsmötet,
9. i övrigt utarbeta och bereda förslag, planer m m att föreläggas förbundsmötet och tillse att av
förbundsmöte fattat beslut verkställs så snart som möjligt,
10. handha och ansvara för SBBF:s medel och material samt vidta lämpliga åtgärder för att stärka
förbundets ekonomi,
11. utse arrangör för SBBF:s tävlingar och svara för deras genomförande enligt gällande
tävlingsregler, godkänna internationella tävlingar samt besluta om riktlinjer för svenskt deltagande i
tävling eller uppvisning utomlands,
12. det år när förbundsmöte inte hålls anordna och kalla till ”basketkonvent” (utvecklingsmöte – där
också de årliga ekonomirapporterna hanteras)
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13. besluta om utdelning av SBBF:s utmärkelser,
14. årligen upprätta röstlängd för förbunds- och BDF-möten att gälla för tiden 1 januari-31 december
16. anställa SBBF:s arbetstagare och bestämma om organisationen av förbundets kansli (inom av
förbundsmötet fastställda ekonomiska ramar),
17. tillsätta disciplinnämnd samt vid behov tillsätta arbetsgrupper/kommittéer att fullgöra visst uppdrag
samt fastställa direktiv och/eller instruktioner för dessa,
18. tillsätta förbundets representanter i styrelser och organ där förbundet äger vara representerat,
19. enligt av RS utfärdade anvisningar pröva och avgöra fråga om anslutning av förening som medlem
i förbundet och om uteslutning av förening ur förbundet,
20. senast den 31 december varje år till RF inlämna skriftliga uppgifter om vilka föreningar som under
kalenderåret erlagt sina årsavgifter till förbundet,
21. fortlöpande till RF anmäla avförda föreningar,
22. på begäran av RS lämna sådana upplysningar, som krävs för RS:s stadgeenliga uppgifter, samt
på begäran av Riksidrottsnämnden (RIN) avge yttrande till nämnden,
23. föra protokoll och erforderliga böcker, samt
24. handlägga löpande ärenden i övrigt.

3 § Prövningsrätt
Förbundsstyrelsen utövar prövningsrätt enligt 14 och 15 kap RF:s stadgar.
Med stöd av 14 kap 8 § första stycket RF:s stadgar förbehålls förbundsstyrelsen bestraffningsrätten i
ärenden om förseelse begången i eller i samband med SBBF:s högsta och näst högsta serier damer
och herrar, eller i annan av styrelsen administrerad tävling, internationell tävling samt kurser och läger
utomlands.
Bestraffningsrätten enligt 14 kap RF:s stadgar är delegerad till disciplinnämnden som i dessa ärenden
är högsta dömande instans inom SBBF.
Böter, som påföljd enligt 14 kap RF:s stadgar, får åläggas förening (med högst 250.000 kr enligt RF:s
stadgar) samt enskild person med högst 50.000 kr.

4 § Straffmätning
Vid beslut i disciplinärende får avstängning upp t.o.m. en månad kombineras med böter.

6 Kap Revisorer och revision
1 § Revisorer och revision
Förbundets verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall årligen revideras av minst en auktoriserad
eller godkänd revisorer.
Förbundsstyrelses räkenskaper och övriga handlingar överlämnas årligen efter avslutat räkenskapsår
till revisorerna. Handlingarna skall efter verkställd revision med revisorernas berättelse vara
förbundsstyrelsen tillhanda senast 30 dagar före förbundsmötet.
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7 Kap Distriktsindelning. Basketdistriktsförbund (BDF).
1 § Basketdistrikt
Inom varje basketdistrikt (geografiskt område) skall finnas BDF som är organ för SBBF:s
distriktsverksamhet.
Förening tillhör det basketdistrikt inom vars geografiska område föreningen har sin hemort.
BDF upprättas av förbundsstyrelsen efter samråd med vederbörande DF-styrelse.

2 § Basketdistriktets gränser och BDF:s namn
• Norrbottens Basketbollförbund omfattar Norrbottens län.
• Västerbottens Basketbollförbund omfattar Västerbottens län.
• Mellannorrlands Basketbollförbund omfattar Jämtlands län och Västernorrlands län.
• Norra Svealands Basketbollförbund omfattar Gävleborgs län, Dalarnas, Uppsala län och
Västmanlands län.
• Mellansvenska Basketbollförbundet omfattar Värmlands län och Örebro län samt Åmåls kommun i
Västra Götalands län.
• Östsvenska Basketbollförbundet omfattar Gotlands län, Södermanlands län och Östergötlands län.
• Stockholms Basketbollförbund omfattar Stockholms län.
• Westra Sveriges Basketbollförbund omfattar Västra Götalands län utom Åmåls kommun samt
kommunerna Kungsbacka, Varberg och Falkenberg i Hallands län.
• Skånes Basketbollförbund omfattar Skåne län samt Halmstad, Hylte och Laholms kommuner i
Hallands län.
• Småland-Blekinge Basketbollförbund omfattar Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län och
Blekinge län.

3 § Basketdistriktsförbund (BDF)
BDF, som är självständiga ideella föreningar, skall enligt dessa stadgar och BDF:s egna stadgar
arbeta såsom SBBF:s distriktsorgan i enlighet med förbundets ändamål enligt 1 §, samt arbeta i
enlighet med SBBF:s förbundsmötes, representantskaps och förbundsstyrelses beslut.
BDF kan avhålla årsmöte varje år. BDF ska hålla sitt årsmöte under mars månad jämna år. SBBF:s
årsmöteshandlingar ska vara en punkt på mötet liksom att utse ombud till SBBF:s förbundsmöte.

4 § BDF:s sammansättning
BDF omfattar de föreningar som är medlemmar i SBBF och som har sin hemvist inom basketdistrikts
geografiska område.

5 § BDF:s stadgar
BDF:s stadgar skall följa de av SBBF fastslagna och av RS granskade normalstadgarna för BDF.
Förbundsstyrelsen skall godkänna de av BDF antagna stadgarna, med rätt för styrelsen att påtala
ändring av stadgarna om de strider mot normalstadgarna eller på annat sätt anses vara olämpliga.

6 § Revisorer och revision
Förutom de av BDF-mötet valda revisorerna skall BDF-styrelsens verksamhet, förvaltning och
räkenskaper granskas av en av DF-mötet vald revisor.
Omfattar basketdistrikt flera DF-områden skall det DF där BDF har sin hemort utse revisor.
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8 Kap Föreningarna
1 § Medlemskap i förbundet
Ideell förening, som består enbart av 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, vilka bör upprättas på grundval av RF:s normalstadgar för idrottsförening.
2. Föreningen bedriver basketbollverksamhet.
3. Föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet följa RF:s, SBBF:s och vederbörande
BDF:s stadgar och tävlingsregler samt beslut fattade av överordnade idrottsorgan.
4. Föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten förening.
5. Föreningen har betalat de avgifter som i vederbörlig ordning har bestämts.
Lämnas förenings ansökan utan bifall, får föreningen överklaga beslutet hos RS enligt reglerna i RF:s
stadgar.

2 § Årsavgift
Förening är skyldig att årligen senast den 31 december erlägga av förbundsmötet fastställd årsavgift
för verksamhetsåret.

3 § Utträde samt uteslutning av förening
Förening, som önskar utträda ur förbundet, skall skriftligen anmäla detta. Har föreningen inte betalat
föreskrivna avgifter, bestämmer förbundsstyrelsen om de skall betalas eller inte.
Förening, som inte har betalat årsavgift under två på varandra följande år, får anses ha begärt sitt
utträde. Medlemskapet upphör genom att föreningen avförs från medlemsförteckningen.
Utan att 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 SBBF, BDF eller RF eller annars påtagligt har motarbetat förbundets intressen.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän föreningen har fått tillfälle att yttra sig inom viss av
förbundsstyrelsen angiven 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 enligt reglerna i RF:s stadgar.

4 § Distriktstillhörighet
Förening tillhör dels det basketdistrikt inom vars område föreningens hemort är belägen och dels det
DF inom vilket föreningens hemort är belägen.

5 § Rösträtt
Om förenings rösträtt vid BDF-möte föreskrivs i BDF:s stadgar.

6 § Åligganden
Förening skall
1. följa RF:s stadgar samt SBBF:s stadgar och tävlingsregler samt beslut fattade av överordnat
idrottsorgan,
2. årligen senast den 31 december, betala av förbundsmötet fastställd årsavgift och avge rapport
enligt förbundsstyrelsens bestämmande,
3. till RF insända de uppgifter som begärs av RS beträffande föreningens verksamhet samt på
begäran av RIN avge yttrande till nämnden,
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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, förbundsstyrelsen, eller vederbörande BDF- eller DF-styrelse ställa föreningens
handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

7 § Medlemskap i förening
Fysisk person upptas som medlem i förening efter ansökan.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta
föreningens ändamål eller intressen.
Medlem får inte uteslutas av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala av
föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot
föreningens stadgar eller uppenbarligen skadat föreningens intressen,
Beslut om uteslutning får 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 förrän medlemmen fått tillfället att yttra sig inom viss
av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges
vad medlemmen skall iaktta för överklagande av beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för
beslutet tillställas medlemmen.
Beslut om att vägra medlemskap, uteslutning eller varning får överklagas enligt reglerna i RF:s
stadgar.

8 § Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem
• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
• har rätt till information om föreningens angelägenheter,
• skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa överordnade
organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.
• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,
• skall betala de avgifter som beslutats av föreningen.

9 § Medlems deltagande i den idrottsliga verksamheten
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 föreningsstyrelsen eller, om denna
har så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om medlem önskar delta i tävling eller uppvisning utanför
Sverige, skall också SBBF ge sitt samtycke, såvida inte SBBF i sina stadgar eller i
tävlingsbestämmelser fastställt annan ordning.
Är arrangören inte ansluten till SBBF, får medlemmen delta endast om detta SBBF har godkänt
deltagande.
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