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§1

NAMN OCH ÄNDAMÅL

Förbundets namn skall vara ”Svenska Modellbåtsförbundet”, förkortat
”SMBF”.
Förbundets ändamål ska vara att:
 verka för dem samlade modellbåtsporten inom landet
 utveckla och bredda modellbåtsporten
 ansluta sig till nationella och internationella organisationer för
att tillvarata medlemmarnas intressen
 bedriva ett intensivt och brett ungdomsarbete
 verka för internationella kontakter och utbyten
 ge modellbåtåkare möjligheter att bedriva tävlingsverksamhet
under ordnade förhållanden
§2

ORGANISATION

§ 2.1
Revision

Ungdomsverksamhet

Förbundet

Klubbar
Medlemmar

Direktanslutna
medlemmar

Förbundsstyrelse

Sektionsstyrelse

Kansli
Förlagsverksamhet
PR
Utbildning

§ 2.2 Förbundets beslutande organ är:







Ordinarie förbundsmöte
Extra förbundsmöte
Förbundsstyrelse i övergripande och för förbundets sektioner
gemensamma frågor
Ordinarie sektionsmöte
Extra sektionsmöte
Sektionsstyrelse i frågor som rör respektive sektions speciella
intressesfär.

§ 2.3 Särskilda kommittéer och förbundsrepresentanter kan utses av
förbundsmöte eller förbundsstyrelse.
§ 2.4 Förbundsmöte äger engagera den personal eller funktionärer för
förbundskansliet som erfordras för fullgörande av förbundets löpande ärenden.
Förbundsmöte fastställer löner eller arvoden för dessa, samt utser ansvarig för
förbundskansli.
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Förbundsmöte kan delegera befogenheter enligt denna punkt till
förbundsstyrelsen.
§ 2.5 Förbundets reglementen är:



§3

Stadgar
Förbundsreglemente
Sektionsreglementen
MEDLEMSKAP

§ 3.1 Medlem i SMBF är klubbar och dess i förbundet registrerade medlemmar,
direktanslutna personer och hedersmedlemmar.
Medlem i SMBF skall ha svensk mantalsskrivningsort eller inneha svenskt
medborgarskap.
§ 3.2 Klubb som skriftligen till SMBF inkommit med registreringsansökan, inom
fastställd tid betalat avgift, erkänner dessa stadgar och blivit antagen av
ordinarie förbundsmöte är ansluten till SMBF.
Medlemskap gäller intill dess utträde eller uteslutning sker.
Skriftlig registreringsansökan skall innehålla minimum följande uppgifter:





klubbens namn
adress
kontaktman
styrelsesammansättning

Till registreringsansökan skall bifogas:



stadgar
medlemsmatrikel

Efter inkommen registreringsansökan kan förbundsstyrelsen bevilja klubb
preliminär anslutning till SMBF.
Preliminär anslutning gäller intill dess definitiv anslutning beviljats på ordinarie
förbundsmöte.
Registreringsansökan som kommit SMBF tillhanda före 3:e kvartalets utgång
skall behandlas på nästkommande ordinarie förbundsmöte.
Inkomna registreringsansökningar skall med beslut kungöras snarast i
förbundstidning.
Preliminära klubbanslutningar som skall behandlas vid förbundsmöte skall
anges i kallelse till detsamma. Preliminäranslutning som sker efter att kallelsen
till förbundsmötet har skickats ut kan anslutas vid detsamma.
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§ 3.3 Varje person, för vilken ansluten klubb insänt namnuppgift och betalt
fastställd klubbmedlemsavgift, är medlem i SMBF.
Medlemskap gäller räkenskapsår. Medlemsavgift som erläggs efter 15/10 gäller
dock även för nästkommande räkenskapsår.
Varje enskild person, som direkt till förbundet insänt namnuppgift och betalt
fastställd avgift, kan av förbundsstyrelsen beviljas medlemskap såsom
preliminärt direktansluten medlem i SMBF.
Preliminär direktanslutning gäller intill dess definitiv anslutning beviljats på
ordinarie förbundsmöte.
Inkomna registreringsansökningar skall med beslut kungöras snarast i
förbundstidning.
Preliminära direktanslutningar som skall behandlas vid förbundsmöte skall
anges i kallelse till detsamma.
Medlemskap gäller intill dess utträde eller uteslutning sker.
Varje registrerad medlem som till förbundet betalt fastställda årsavgifter
erhåller ett registreringsbevis gällande räkenskapsår.
Person som registrerats till förbundet av ansluten klubb, tillhör under
räkenskapsåret nämnda klubb, nedan kallad hemmaklubb.
Om synnerliga skäl föreligger kan förbundsstyrelsen bevilja ändring av
klubbtillhörighet under räkenskapsåret.
Då antalet direktanslutna medlemmar på en ort uppgår till 3 bör klubb bildas.
§ 3.4 Utträde ur förbundet skall skriftligen anmälas till förbundsstyrelsen.
Om klubbs eller direktansluten medlems aktivitet, inom SMBF:s
verksamhetsområde, har upphört kan SMBF:s styrelse utesluta denna eller
denne.
Beslut om uteslutning skall för att vara giltigt vara majoritetsbeslut i
förbundsstyrelsen.
§ 3.5 Person som på ett förtjänstfullt sätt gagnat förbundets verksamhet kan
föreslås som hedersmedlem i SMBF. Förslag kan lämnas av ansluten klubb eller
förbundsstyrelsen.
Hedersmedlemskap kan beviljas på ordinarie förbundsmöte.
Hedersmedlem har samma rättigheter och skyldigheter som direktansluten
medlem.
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§4

FÖRBUNDSMÖTE

§ 4.1 Ordinarie förbundsmöte skall avhållas en gång per år, och under 1:a
kvartalet på dag och plats (plats endast inriktning) som föregående ordinarie
förbundsmöte beslutar.
Extra förbundsmöte kan avhållas om förbundsstyrelsen finner så erforderligt
eller om, med angivande av skäl, minst 1/3 av anslutna klubbar så begär.
§ 4.2 Utlysning av ordinarie förbundsmöte skall utgå till samtliga anslutna
klubbar, klubbmedlemmar, direktanslutna medlemmar och hedersmedlemmar
senast 60 dagar före aktuell dag.
Kallelsen skall även finnas tillgänglig på förbundets hemsida.
Senast 30 dagar före ordinarie förbundsmöte skall dagordning, årsberättelse,
förvaltningsberättelse samt sammanställning av inkomna förslag och motioner
utsändas till anslutna klubbar. Informationen skall även finnas tillgänglig via
förbundets hemsida.
Extra förbundsmöte, jämte föredragningslista, skall utlysas och kallas till
senast 30 dagar före aktuell dag. Kallelsen ska gå ut till samtliga anslutna
klubbar, klubbmedlemmar, direktanslutna medlemmar och hedersmedlemmar.
Kallelsen skall finnas tillgänglig på förbundets hemsida.
§ 4.3 Protokoll skall föras vid förbundsmöte. Dessa skall justeras av SMBF:s
ordförande jämte två av mötet utsedda justeringsmän.
Justerade protokoll skall förvaras i logisk följd och på betryggande sätt.
Justerat protokoll skall snarast publiceras i förbundstidning och distribueras till
samtliga anslutna klubbar.
§ 4.4 Vid röstning på ordinarie respektive extra förbundsmöte har varje
ansluten klubb en röst.
Direktansluten medlem äger ej rösträtt vid förbundsmöte.
Röstning på ordinarie respektive extra förbundsmöte sker genom ett ombud
per klubb (eller dennes ersättare).
Behörighetsbevis, utdrag ur protokoll från klubbmöte el. dyl. för utsett ombud
och dennes ersättare skall vara förbundet tillhanda senast 7 dagar före
förbundsmötets öppnande.
Endast till SMBF anslutna medlemmar kan godkännas såsom ombud vid
förbundsmöte.
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Ombud kan endast representera hemmaklubb.
Direktansluten medlem äger deltaga vid förbundsmöte.
Klubb eller medlem som har förfallen skuld till SMBF har ej representationsrätt
vid förbundsmöte.
Förutom utsett ombud äger klubb sända högst 3 observatörer till
förbundsmötet. Dessa observatörer skall vara i SMBF registrerade medlemmar.
Med SMBF samverkande organisationer äger deltaga vid förbundsmötet med
en representant vardera.
All röstning sker öppet, om sluten röstning ej begäres.
Vid lika röstetal sker omröstning.
Beslut vid förbundsmötet sker med enkel röstövervikt, utom i fråga om ändring
av dessa stadgar eller förbundets upplösning.
§ 4.5 Förbundsmötet är beslutsmässigt då, efter stadgemässig kallelse, minst
en fjärdedel av röstberättigade klubbar är representerade vid mötet.
§ 4.6 Vid ordinarie förbundsmöte skall minst följande ärenden förekomma:























mötets öppnande
fastställande av röstlängd
val av ordförande för mötet
val av sekreterare för mötet
val av två justeringsmän, tillika rösträknare
fastställande om förbundsmötet blivit i behörig ordning utlyst
fastställande av dagordning
föredragning av verksamhetsberättelse
föredragning av förvaltningsberättelse
föredragning av revisionsberättelse
frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
val av styrelseledamöter och suppleanter för kommande arbetsår
val av revisorer och valberedning för kommande arbetsår
föredragande och fastställande av budget för kommande räkenskapsår
fastställande av avgifter och arvoden för kommande räkenskapsår
behandling av allmänna motioner och förslag
föredragande av respektive sektioners verksamhetsberättelse och budget
föredragande av respektive sektioners behandling av motioner och
förslag
föredragande av tävlingskalender för innevarande år
fastställande av tid och plats för nästa ordinarie förbundsmöte
övriga frågor
mötets avslutande
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§ 4.7 Förslag till förbundsmöte får ställas av förbundsstyrelse, sektionsstyrelse,
förbundets revisorer samt förbundskommittéer.
Anslutna klubbar och direktanslutna medlemmar har motionsrätt till ordinarie
förbundsmöte.
Motioner som kan hänföras till specifik sektion skall inlämnas till respektive
sektionsstyrelse och övriga till förbundsstyrelse.
Förslag och motioner till ordinarie förbundsmöte skall vara förbundsstyrelsen
tillhanda senast 60 dagar före mötet.
Samtliga inkomna förslag och motioner skall åtföljas av motivering för att
godkännas.
§ 4.8 Närvaroberättigad medlem har yttranderätt vid förbundsmöte. Även
representant för med SMBF samverkande organisation har yttranderätt vid
förbundsmöte.
§5

FÖRBUNDSSTYRELSE

§ 5.1 Förbundsstyrelsen består av följande ledamöter:






Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter från respektive sektionslstyrelse

Suppleant har rösträtt då den ersätter en ordinarie ledamot i övrigt har denne
förslagsrätt.
Förbundet/förbundsstyrelsen har rätt att med sig adjungera ledamöter. Sådana
ledamöter ska ha förslagsrätt men ej rösträtt.
Förbundsstyrelsen äger rätt att inom sig utse verkställande organ.
§ 5.2 Förbundsstyrelse sammanträder efter skriftlig kallelse från ordförande.
Kallelse skall vara ledamöterna tillhanda senast 14 dagar före utsatt datum.
Om minst hälften av förbundsstyrelseledamöterna gör motiverad framställning
är ordförande skyldig att sammankalla förbundsstyrelse.
Förbundsstyrelse skall sammanträda minst två gånger per år.
Förbundsstyrelse är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är
närvarande.
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Vid förbundsstyrelsemöte skall föras protokoll som justeras av
mötesordförande.
Samtliga inom förbundet registrerade medlemmar med giltigt
registreringsbevis äger rätt att ta del av förbundsstyrelsemötets protokoll.
Justerat protokoll skall snarast distribueras till samtliga
förbundsstyrelseledamöter och dess suppleanter.
Protokoll skall förvaras i logisk följd och på betryggande sätt.
§ 5.3 Vid röstning på förbundsstyrelsemöte har varje ordinarie ledamot en
röst.
All röstning sker öppet om sluten röstning ej begäres.
Beslut vid förbundsstyrelsemöte sker med enkel röstövervikt.
Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
§ 5.4 Förbundsstyrelsens skyldighet är att:













Verka för i § 1 angivna ändamål
Samarbeta med nationella och internationella organisationer till vilka
SMBF är anslutet
Samarbeta med underliggande sektioner
Inom sig utse de personer som äger teckna förbundets firma
För nästkommande år fastställa arbetsplan
För nästkommande år fastställa tävlingskalender
Sammanställa verksamhetsberättelse
Föra förbundets räkenskaper
Sammanställa och ge ut svenska allmänna regler (reglemente)
Svara för förbundets PR och informationsverksamhet
Svara för förbundets utbildningsverksamhet
Upprätta och föra förbundets medlemsregister (matrikel)

§ 5.5 Samtliga förbundsstyrelseledamöter väljes för en mandattid av två år.




Vid jämnt år väljes ordförande och kassör.
Vid udda år väljes vice ordförande och sekreterare.
Sektionsordförande väljes i respektive sektion.

§ 5.6 Ordinarie förbundsmöte väljer två suppleanter till förbundsstyrelsen för
en mandattid av ett år. Vid eventuellt tillträde övertar suppleanten den
förutvarande ordinarie ledamotens mandattid.
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§6

SEKTIONSMÖTE

§ 6.1 Ordinarie sektionsmöte skall hållas en gång per år, under tiden från och
med ingången av fjärde kvartalet och fram till datum för ordinarie
förbundsmöte, på tid och plats som föregående ordinarie sektionsmöte
beslutar.
Extra sektionsmöte kan avhållas om sektionsstyrelsen finner så erforderligt
eller om, med angivande av skäl, minst en tredjedel av samtliga anslutna
klubbar så begär.
§ 6.2 Utlysning av ordinarie sektionsmöte skall utgå till samtliga anslutna
klubbar, klubbmedlemmar, direktanslutna medlemmar och hedersmedlemmar
senast 30 dagar före aktuell dag.
Kallelsen skall även finnas tillgänglig på förbundets hemsida.
Senast 14 dagar före ordinarie sektionsmöte skall dagordning,
verksamhetsberättelse samt sammanställning av inkomna förslag och motioner
utsändas till samtliga anslutna klubbar. Informationen skall även finnas
tillgänglig via förbundets hemsida
Kallelse jämte föredragningslista till extra sektionsmöte skall utgå till samtliga
anslutna klubbar, klubbmedlemmar, direktanslutna medlemmar och hedersmedlemmar senast 30 dagar före aktuell dag.
Kallelsen skall även finnas tillgänglig på förbundets hemsida.
§ 6.3 Protokoll skall föras vid sektionsmöte. Dessa skall justeras av
sektionsordförande jämte två av mötet utsedda justeringsmän.
Justerat protokoll skall förvaras i logisk följd och på betryggande sätt.
Justerat protokoll skall snarast publiceras i förbundstidning och distribueras till
samtliga anslutna klubbar.
§ 6.4 Vid röstning på ordinarie respektive extra sektionsmöte har varje
ansluten klubb en röst per tävlingsaktiv inom sektionen. Som tävlingsaktiv
räknas den klubbmedlem som deltagit i minst en av SMBF sanktionerad
tävling, under sist förfluten tävlingssäsong. Klubb har en extra röst per
arrangerad sanktionerad tävling.
Direktansluten medlem som varit tävlingsaktiv inom sektionen enligt ovan,
äger en röst vid ordinarie respektive extra sektionsmöte.
Röstning för klubb på ordinarie respektive extra sektionsmöte sker genom ett
ombud per klubb (eller dennes ersättare).
Direktansluten medlem kan rösta endast genom personlig närvaro vid mötet.
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Behörighetsbevis, utdrag ur protokoll från klubbmöte el. dyl. för utsett ombud
och dennes ersättare skall vara sektionsstyrelse tillhanda senast 7 dagar före
mötet.
Endast till SMBF anslutna medlemmar kan godkännas såsom ombud vid
sektionsmöte.
Ombud kan endast representera hemmaklubb.
Klubb eller medlem som har förfallen skuld till SMBF har ej representationsrätt
vid sektionsmöte.
Förutom utsett ombud äger klubb sända högst 10 observatörer till
sektionsmötet.
All röstning sker öppet om sluten röstning ej begäres.
Vid lika röstetal sker omröstning.
Beslut vid sektionsmöte sker med enkel röstövervikt.
§ 6.5 Sektionsmötet är beslutsmässigt då, efter stadgemässig kallelse, minst
en fjärdedel av inom sektionen tävlingsaktiva klubbar är representerade vid
mötet.
§ 6.6 Vid ordinarie sektionsmöte skall minst följande ärenden förekomma:


















mötets öppnande
fastställande av röstlängd
val av ordförande för mötet
val av sekreterare för mötet
val av två justeringsmän, tillika rösträknare
fastställande om sektionsmötet blivit i behörig ordning kallat
fastställande om sektionsmötet är beslutsmässigt
fastställande av dagordning
föredragning av sektionens verksamhetsberättelse
val av sektionsstyrelseledamöter och suppleanter för kommande arbetsår
val valberedning för kommande arbetsår
föredragande av budget för kommande räkenskapsår, samt uppföljning
av föregående års räkenskaper
fastställande av avgifter och arvoden inom sektionen för kommande
räkenskapsår
behandling av motioner och förslag
fastställande av tid och plats för nästa ordinarie sektionsmöte
övriga frågor
mötets avslutande

§ 6.7 Förslag till sektionsmöte får ställas av förbundsstyrelse, sektionsstyrelse,
förbundets revisorer, samt förbundskommittéer.
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Inom sektionen tävlingsaktiva klubbar och direktanslutna medlemmar har
motionsrätt till ordinarie sektionsmöte.
Förslag och motioner till ordinarie sektionsmöte skall vara förbundsstyrelsen
tillhanda senast 60 dagar före mötet.
Samtliga inkomna förslag och motioner skall åtföljas av motivering för att
godkännas.
§ 6.8 Närvaroberättigad medlem har yttranderätt vid sektionsmöte
§7

SEKTIONSSTYRELSE

§ 7.1 Sektionsstyrelse består av följande ledamöter:



sektionsledare
vice sektionsledare

Om sektionsmötet anser att det finns behov av det, kan fler ledamöter väljas
in i styrelsen.
§ 7.2 Sektionsstyrelse sammanträder efter kallelse från sektionsoledare.
Om övriga sektionsledamöter gör motiverad framställning, är sektionsledaren
skyldig att sammankalla sektionsstyrelse.
Sektionsstyrelse skall sammanträda minst en gång per år.
Sektionsstyrelse är beslutsmässig när en majoritet av ledamöterna är
närvarande.
Vid sektionsstyrelsemöte skall föras protokoll som justeras av sektionsledare.
Justerat protokoll skall snarast distribueras till samtliga
sektionsstyrelseledamöter och dess suppleanter.
Samtliga inom förbundet registrerade medlemmar med giltigt
registreringsbevis äger rätt att ta del av sektionsstyrelsemötets protokoll.
Protokoll skall förvaras i logisk följd och på betryggande sätt.
§ 7.3 Vid röstning på sektionsstyrelsemöte har varje ordinarie ledamot en röst.
All röstning sker öppet.
Beslut vid sektionsstyrelsemöte sker med enkel röstövervikt.
Vid sektionsstyrelsemöte skall föras protokoll som justeras av
sektionsordförande.
Om styrelsen består av två ledamöter och dessa inte kan enas i en viss fråga,
skall denna fråga hänskjutas till förbundsstyrelsen för avgörande.
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Om styrelsen består av tre eller flera ledamöter är sektionsledarens röst
utslagsgivande vid lika röstetal.
§ 7.4 Sektionsstyrelsens åliggande är att:









tillvarataga den egna sektionens intressen
samarbeta med förbundsstyrelse och andra sektioner
för nästkommande år fastställa arbetsplan
för nästkommande år göra förslag till tävlingskalender
sammanställa verksamhetsberättelse
utarbeta sektionsbudget
sammanställa och ge ut svenska regler för sektionen *
införskaffa för sektionen behövlig materiel

*Sektionsledaren eller vice sektionsledaren representerar sektionen i
förbundsstyrelsen. Båda dessa ska kallas, men avgör sinsemellan vem som ska
representera sektionen och meddelar förbundsordförande vem som kommer.
§ 7.5 Samtliga sektionsstyrelseledamöter väljes för två år.
Sektionsledare och vice Sektionsledare kan ej väljas samma år.
§ 7.6 Suppleant till förbundsstyrelsen tillträder vid ev förtida avhopp från
sektionsstyrelsen.
§8

TÄVLINGSVERKSAMHET

Förbundet skall genom sektionsstyrelser inspirera och medverka till att
klubbarna arrangerar olika former av inbjudningstävlingar.
Sektionsstyrelse ansvarar för anordnande av Svenska Mästerskap och övriga
sanktionerade tävlingar inom sektionen.
Regler för tävlingsklasser skall godkännas av respektive sektionsmöte.
Klubb skall för att inbjuda till nationell eller internationell tävling begära
sanktion hos vederbörande sektionsstyrelse.
Kallelse till sanktionerad tävling skall sändas till samtliga anslutna klubbar.
Rätt att deltaga i sanktionerad tävling äger varje i förbundet registrerad
medlem som innehar giltigt registreringsbevis, eller person som är ansluten till
annat speciellt inbjudet förbund.
Rätt till deltagande i Svenska Mästerskap tillfaller varje i förbundet registrerad
medlem samt övriga NAVIGA-anslutna förbunds medlemmar. SM-poäng
tilldelas endast deltagare anslutna till SMBF.
SMBF skall representeras i internationell tävling i den omfattning respektive
sektionsstyrelse beslutar.
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Regler för uttagning av landslag skall fastställas av respektive sektionsmöte.
Uttagning av landslag verkställs av respektive sektionsstyrelse.
Vid internationell tävling där särskilt landslag ej skall deltaga, äger varje i
förbundet registrerad medlem, med giltigt registreringsbevis, själv deltaga.
Deltagande i sådan tävling skall dock anmälas till respektive sektionsstyrelse.
Anmälan göres i samband med anmälan till tävling.
§9

DISCIPLINÄRENDEN, BESTRAFFNINGAR

Bestraffning enligt dessa stadgar får åläggas endast till förbundet ansluten
klubb eller i förbundet registrerad medlem.
Straffarter är tillrättavisning eller diskvalifikation.
Tillrättavisning, som lindrigaste straff, innebär ett skriftligt påtalande av fel
som begåtts, samt en anmaning till den felande att för framtiden ställa sig
gällande bestämmelser till efterrättelse.
Diskvalifikation innebär att den felande är utesluten för deltagande i tävlingar
och uppvisningar, arrangerade av SMBF eller till förbundet ansluten klubb,
samt utförande av uppdrag inom förbundet.
Diskvalifikation kan endast åläggas enskild medlem.
Diskvalifikation ålägges på viss tid - lägst två veckor och högst ett år.
Diskvalifikationstiden räknas från och med dagen för bestraffningsbeslut.
Med tillrättavisning eller diskvalifikation bestraffas:
a) den som underlåter att inom förelagd tid erlägga stadgad avgift eller
insända föreskriven uppgift eller infodrat utlåtande,
b) den som godkänt uttagning att representera förbundet vid internationell
tävling men utan giltig anledning vägrat fullgöra vad han åtagit sig eller
utan giltigt skäl uteblivit,
c) den som, diskvalificerad deltagit i tävling eller uppvisning,
d) den som tillåtit diskvalificerad att deltaga i tävling eller uppvisning och
därvid ägt eller bort äga kännedom om diskvalificeringen,
e) den som under eller i samband med tävling eller uppvisning eller med
anledning av något som därunder förekommit, demonstrerat, uppträtt
förolämpande eller eljest otillbörligt mot deltagare eller funktionär eller
visat ohörsamhet mot funktionärs anvisningar eller föreskrifter,
f) den som genom osanna uppgifter eller på annat sätt vilselett eller sökt
vilseleda funktionär eller annan enskild person, klubb eller förbund,
g) den som brutit mot SMBF:s tävlingsregler eller tävlingsbestämmelser,
h) den som mot bättre vetande eller utan sannolika skäl anmält annan för
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förseelse, som är bestraffningsbar enligt dessa stadgar, i den som
uppträtt på sådant sätt att modellbåtsportens anseende därav skadats
eller uppenbarligen kunnat därav skadas,
i) den som eljest underlåtit att ställa sig till efterrättelse vad som ålegat
honom/henne enligt SMBF:s stadgar och beslut, utfärdade av SMBF.
j) Är förseelsen med hänsyn till omständigheterna att anses såsom ringa,
må ej svårare straff än tillrättavisning utmätas.
Är förseelsen att anses såsom grov, får diskvalifikation åläggas.
Skall någon samtidigt bestraffas för flera förseelser utmätes ett gemensamt
straff.
Bestraffningsmyndighet är sektionsstyrelse.
Bestraffning får ej utdömas utan att vederbörande beretts tillfälle att försvara
sig och eljest framföra sina synpunkter i ärendet.
Straff får utdömas endast under förutsättning att den förseelse, varom det är
fråga, skriftligen anmälts till förbundet. I anmälan skall anges den misstänktes
namn, vilken förseelse han/hon misstänks för samt när och hur förseelsen
påstås ha begåtts.
Behörig att göra anmälan är samtliga i förbundet registrerade medlemmar,
sektionsledare samt tävlingsledning vid av förbundet sanktionerad tävling.
För förseelse, som inte anmälts till bestraffning inom 14 dagar från det datum
då händelsen inträffade, får straff inte utdömas.
Bestraffning i sektionsstyrelse kan överklagas i förbundsstyrelse
Om synnerliga skäl föreligger kan diskvalifikation överklagas till ordinarie
förbundsmöte.
Överklagande av disciplinärende skall ingivas till förbundsstyrelse inom 30
dagar från beslutsdatum.
§ 10

ARBETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

Förbundets räkenskapsår omfattar kalenderår.
Förbundsstyrelsens arbetsår omfattar tiden från ordinarie förbundsmöte till och
med nästföljande ordinarie förbundsmöte.
Sektionsstyrelsens arbetsår omfattar tiden från ordinarie sektionsmöte till och
med nästföljande ordinarie sektionsmöte.
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§ 11

REVISION

Ordinarie förbundsmöte väljer två revisorer.
Revisorer väljes för en tid av ett arbetsår.
Förbundets räkenskapshandlingar ställs till revisorernas förfogande minst 30
dagar före ordinarie förbundsmöte.
Revisorerna har rätt att när som helst under räkenskapsperioden ta del av
förbundets räkenskaper, protokoll etc.
Revisionsberättelse inges till förbundsstyrelsen minst 14 dagar före ordinarie
förbundsmöte.
Berättelsen skall ange huruvida ansvarsfrihet till- eller avstyrkes.
§ 12

FÖRLAGSVERKSAMHET

Förbundets förlagsverksamhet handhas av förbundsredaktionen, vilken är
direkt underställd förbundsstyrelsen.
Redaktionen utses av förbundsstyrelsen för en tid av ett arbetsår.
Redaktionen har att utge en periodisk publikation innehållande information och
meddelanden från förbundsstyrelse respektive sektionsstyrelser.
Riktlinjer för publikationens innehåll i övrigt skall anges av förbundsstyrelsen
och vara i enlighet med förbundets verksamhet och ändamål.
§ 13

UTBILDNINGSVERKSAMHET

Förbundets utbildningsverksamhet handhas av en utbildningskommitté, vilken
är direkt underställd förbundsstyrelsen.
Kommittén utses av förbundsstyrelsen för en tid av ett arbetsår.
Riktlinjer för kommitténs verksamhet skall anges av förbundsstyrelsen och
vara i enlighet med förbundets verksamhet och ändamål.
§ 14

PR-VERKSAMHET

Förbundets PR-verksamhet handhas av en PR-kommitté, vilken är direkt
underställd förbundsstyrelsen.
Kommittén utses av förbundsstyrelsen för en tid av ett arbetsår.
Riktlinjer för kommitténs verksamhet skall anges av förbundsstyrelsen och
vara i enlighet med förbundets verksamhet och ändamål.
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§ 15

BILDANDE OCH UPPLÖSNING AV SEKTION

§15.1 Bildande av sektion inom SMBF sker i två steg.
§15.2 Det första steget sker genom en skriftlig ansökan till förbundsstyrelsen.
Ansökan skall minst innehålla följande uppgifter:




Målsättningen och syftet med sektionen
Namnförslag på sektionen
Förslag på interrimsstyrelse

Förbundsstyrelsen kan därefter fatta ett preliminärt beslut om bildande av
sektionen.
Konstituerande sektionsmöte skall genomföras snarast dock senast i samband
med ordinarie sektionsmöte.
15.3 Det anda steget är att definitivt beslut fattas vid ordinarie förbundsmöte.
Ansökningar som inkommit till SMBF innan 3:e kvartalets utgång skall
behandlas vid nästkommande ordinarie förbundsmöte.
Det preliminära beslutet gäller intill dess definitivt beslut fattas vid ordinarie
förbundsmöte.
Preliminära beslut som skall behandlas vid förbundsmöte skall anges i kallelse
till detsamma.
Inkomna ansökningar skall med beslut kungöras snarast i förbundstidning.
15.4 Upplösning av sektion skall skriftligen anmälas till förbundsstyrelsen.
Om sektions aktivitet, inom SMBF:s verksamhetsområde, har upphört kan
SMBF styrelse upplösa sektionen.
Beslut om upplösning skall vara majoritetsbeslut i förbundsstyrelsen för att
vara giltigt.
§ 16

STADGETOLKNING

Förbundets verksamhet skall bedrivas enligt dessa stadgar.
I händelse av tveksamhet inför stadgars tolkning eller om fall förekommer
vilka ej varit förutsedda i dessa stadgar, hänskjuts frågan till nästkommande
förbundsmöte.
Om trängande fall föreligger äger förbundsstyrelsen rätt att tillfälligt, intill
nästkommande förbundsmöte, avgöra frågan.
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§ 17

STADGEÄNDRING

Stadgeändring får endast ske efter beslut av två på varandra följande
förbundsmöten, med minst 30 dagars mellanrum, varav minst ett
förbundsmöte skall vara ordinarie.
Förslag till stadgeändring skall för att vara giltigt, anges i kallelse till
förbundsmöte.
För att beslut om stadgeändring skall vara giltigt fordras 2/3 majoritet av de
avgivna rösterna.
§ 18

UPPLÖSNING

Upplösning av SMBF får endast ske efter beslut av två på varandra följande
förbundsmöten, med minst 30 dagars mellanrum, varav minst ett
förbundsmöte skall vara ordinarie.
Förslag till upplösning av SMBF skall för att vara giltigt anges i kallelse till
förbundsmöte.
För att beslut om upplösning skall vara giltigt fordras 2/3 majoritet av de
avgivna rösterna.
Upplösning av SMBF får ej ske då minst fem anslutna klubbar önskar
upprätthålla SMBF:s verksamhet.
Om upplösning sker kvarstår dock skyldighet att för innevarande räkenskapsår
redovisa likvida medel, skulder och andra tillgångar. Likaså fullgöra nationella
och internationella förpliktelser.
Efter innevarande räkenskapsårs utgång skall eventuella tillgångar fördelas
enligt senaste röstlängd till anslutna klubbar. Dessa skall utnyttjas för
främjande av ungdomsverksamhet.
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