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Kapitel 1 
 

§ 1 

 

Uppgift 

 

Svenska Gång- och Vandrarförbundet (SGVF) har i uppgift att administrera tävlingsgång samt 

vandringsverksamhet, med inriktning mot folkhälsa och friluftsliv. 

 

§ 2 

  

Medlemmar 

 
Svenska Gång- och Vandrarförbundet består av föreningar. För inval, utträde, uteslutning och tillhörighet till 

distrikt gäller RF:s stadgar kap. 8, 1–3 § 

 
 Kommentar: 

 ”RF:s stadgar Kap 8. FÖRENINGARNA 

 1 § 
Medlemskap i specialidrottsförbund (SF)  
 

Ideell förening, som består av enbart fysiska personer, får efter skriftlig ansökan upptas som medlem i 

SF om nedanstående villkor är uppfyllda. 

1.  Ansökningen om medlemskap är upprättad enligt RF:s anvisningar, vilket även innebär uppgift om 

föreningens organisationsnummer, och är åtföljd av föreningens stadgar, vilka skall upprättas på 

grundval av RF:s normalstadgar  

 för idrottsförening. 

2.  Föreningen bedriver sådan idrottslig verksamhet som administreras av det SF  

till vilken ansökan ges in samt även i övrigt uppfyller de särskilda villkor för medlemskap som SF 

uppställer i sina stadgar. 

3.  Föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet följa RF:s och respektive SF:s 

stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. 

4. Föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten förening. 

5.  Föreningen har betalat de avgifter som SF i vederbörlig ordning kan ha bestämt. 

Lämnar SF förenings ansökan utan bifall, får föreningen överklaga beslutet hos RIN enligt 

reglerna i 15 kap. 

Medlemskap i SF innebär samtidigt att föreningen blir medlem i SDF och DF. 

 
2 § 
Utträde, uteslutning av förening ur SF  
 

Förening, som önskar utträda ur SF, skall skriftligen anmäla detta. Har föreningen inte betalat 

föreskrivna avgifter till SF, bestämmer SF-styrelsen om de skall betalas eller inte. 

Förening, som inte har betalat årsavgift under två på varandra följande år, får anses ha begärt sitt 

utträde ur SF. Medlemskapet upphör genom att föreningen avförs från medlemsförteckningen. 

Utan att anmälan om utträde föreligger får SF utesluta förening om den - trots påminnelser - 

underlåter att följa vad som föreskrivs i RF:s eller vederbörande SF:s stadgar. 

Förening får också uteslutas, om den har underlåtit att rätta sig efter beslut som i vederbörlig ordning 

har fattats av RF, SF, DF eller SDF eller annars påtagligt har motarbetat SF:s intressen. 

 

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän föreningen har fått tillfälle att yttra sig inom viss av SF-

styrelsen 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 RIN enligt reglerna i 15 kap. 

Uteslutning eller utträde ur SF innebär samtidigt att föreningens medlemskap i SDF och DF upphör. 
 
3 § 
Distriktstillhörighet  
 

Förening är medlem i det DF inom vars geografiska område föreningens hemort är belägen. Om SDF 

finns är föreningen medlem i det SDF inom vars geografiska område föreningens hemort är belägen. 
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§ 3 

 

Beslutande organ 

 

SGVF:s beslutande organ är förbundsmötet, extra förbundsmöte och förbundsstyrelsen, (FS). 

 

§ 4 

 

Verksamhets- och räkenskapsår samt förbundsstyrelsens arbetsår 

 

SGVF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 jan t o m den 31 december. 

 

Förbundsstyrelsens arbetsperiod omfattar tiden från förbundsmötet t o m nästa förbundsmöte. 

 

§ 5 

 

Stadgetolkning 

 

SGVF:s verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar. 
 

I händelse av tvekan om stadgarnas riktiga tolkning eller om fall skulle förekomma, vilka ej varit förutsedda 

i stadgarna, hänskjuts frågan till nästa förbundsmöte eller avgörs i trängande fall av förbundsstyrelsen, FS. 

 

§ 6 

 

Stadgeändring eller SGVF:s upplösning 

 

Förslag till ändring av stadgarna eller om SGVF:s upplösning avges jämlikt 20 §. 

 

§ 7 

 

Beslutsmässighet i stadgefrågor och i frågor om SGVF:s upplösning 

 

För bifall till stadgeändring fordras beslut av förbundsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster. 

 

För SGVF:s upplösning fordras beslut härom med minst 2/3 av avgivna röster vid två på varandra följande 

förbundsmöten, hållna med minst tio (10) månaders mellanrum. 
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Kapitel 2 
 

Allmänna bestämmelser 
 

§ 8 

 

Beslut, omröstning 

 

Med undantag för de i 7 § nämnda fallen avgörs alla frågor vid omröstning med enkel majoritet. 

 

Omröstning sker öppet; dock skall val ske med slutna sedlar, om röstberättigad så begär. 

 

Vid omröstning, som ej avser val, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden om denna är 

röstberättigad, är ordföranden ej röstberättigad, avgör lotten. 

 

Vid val får beslut fattas med relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta 

antalet röster är vald (valda) oberoende av hur nämnda antal röster förhåller sig till avgivna röster. 

 

Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. 

 
 Kommentar 
 

 Första stycket 
 

 Enkel majoritet är antingen absolut eller relativ. 

 

 Med absolut majoritet menas mer än hälften av antalet angivna röster. 

 

Vid val får beslut fattas med relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de)  som erhållit 

högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur nämnda antal röster förhåller sig till avgivna 

röster. 

 

Med kvalificerad majoritet menas att inte blott flertalet av de röstande bifaller förslaget utan att 

flertalet måste utgöras av t ex minst 2/3 eller 4/5 av antalet röster för att bifall till förslaget skall 

erhållas.  

 

Andra stycket 

Vid val med slutna sedlar får valsedel inte uppta fler namn än det antal som skall väljas. 

 

§ 9 

 

Hedersledamot 

 

Förbundsmötet äger kalla enskild person till hedersledamot i förbundet. 

 

Förslag att kalla enskild person till hedersledamot skall avges jämlikt  

20 § (motioner). Förslaget får behandlas av förbundsmötet endast om det tillstyrks av FS. 

 

§ 10 

 

Adjungering av ledamöter i FS 

 

FS äger kalla enskild person till adjungerad ledamot i FS. 

 

Adjungerad ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. 

 

Adjungerad ledamot får inneha befattning inom förbundet eller FS. 
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§ 11 

 

Arbetstagares valbarhet 

 

Arbetstagare inom SGVF eller SDF får inte väljas till ledamot av FS eller SDF-styrelse eller till revisor i 

dessa styrelser.  

 

Arbetstagare inom förening får inte väljas till ledamot av föreningens styrelse eller till revisor i föreningen.  

 

Arbetstagare inom RF:s och SISU Idrottsutbildarnas organisationer får inte vara revisor eller 

revisorssuppleant i förbund. 

 

§ 12 

 

Fritt tillträde till tävling eller uppvisning i gång 

 

FS:s ledamöter och SGVF:s revisorer äger fritt tillträde till tävling och uppvisning i gång i Sverige, anordnad 

av en till SGVF hörande organisation.  

 

Ledamöter i SDF-styrelse äger fritt tillträde till tävling i gång inom vederbörande distrikt, anordnad av en till 

SGVF hörande organisation.  

 

Legitimationskort utfärdas av FS. 

 

§ 13 

 

Sammansättning av styrelse mm 

 

Varje organisation inom Svenska Gång- och Vandrarförbundet och dess SDF och föreningar skall verka för 

att förbundsstyrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att 

jämställdhet mellan kvinnor och män uppnås. 
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Kapitel 3 
 

Förbundsmöte 
 

§ 14 

 

Sammansättning, beslutsmässighet 

 

Svenska Gång- och Vandrarförbundets högsta beslutande organ är förbundsmöte och extra förbundsmöte. 

 

Förbundsmöte, eller i förkommande fall extra förbundsmöte, består av ombud utsedda av SDF och 

röstberättigade föreningar. Ombud utses enligt 17 §. 

 

Förbundsmöte får inte äga rum när RF-stämma eller SISU-stämma pågår. 

 

Förbundsmöte är beslutsmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i 

mötets beslut. Ombud får representera endast en organisation. Ombud kan ha flera röster. 

Ledamot av FS får inte vara ombud vid förbundsmöte. 

 

§ 15 

 

Yttrande- och förslagsrätt 

 

Yttrande- och förslagsrätt vid förbundsmöte tillkommer, förutom ombuden, FS, revisorerna, suppleanter, 

adjungerad ledamot i FS, ledamöter i av FS tillsatta utskott eller kommittéer, tjänsteman inom förbundet som 

adjungerats till mötet samt motionär i vad avser egen motion. 

 

Yttranderätt tillkommer RF:s och SISU Idrottsutbildarnas representant och med mötets enhälliga samtycke 

annan närvarande. 

 

Vid förbundsmötet äger Valberedningens ordförande och Valberedningens övriga ledamöter rätt att närvara 

samt yttra sig i ärenden som Valberedningen berett. 

 

§ 16 

 

Tidpunkt, kallelse 

 

Förbundsmötet äger rum i april på tid och plats som FS bestämmer. 

 

Kallelse till förbundsmötet utfärdas av FS genom annons i SGVF:s officiella kungörelseorgan samt RF:s 

kungörelseorgan senast tre månader före mötet, samt genom brev till SDF och röstberättigade föreningar 

senast en månad före mötet. Med brev avses brev skickat via post eller e-post. 

 

Föredragningslista för mötet, verksamhets- och förvaltningsberättelser, verksamhetsplan med budget, 

förbundsstyrelsens förslag (propositioner) och inkomna förslag från SDF och föreningar (motioner) enligt § 

20 åtföljda av förbundsstyrelsens yttrande, ska senast två veckor före mötet sändas till SDF och 

röstberättigade föreningar.  

 

§ 17 

 

Fördelning av röster, utseende av ombud 

 

Varje SDF äger vid förbundsmöte en röst för varje påbörjat tiotal föreningar som är röstberättigade i 

distriktet; dock högst sex (6) röster. (1–10 föreningar = 1 röst, 11-20 föreningar = 2 röster o s v) 

 

SDF med en röst äger utse ett ombud. 
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SDF med två eller flera röster äger utse två ombud. Utser SDF två ombud, skall det framgå av fullmakten hur 

rösterna skall fördelas. 

 

SDF får inte representera flera röster än högst 1/6 av det fastställande av röstlängden godkända sammanlagda 

röstetalet. 

 

De fem föreningar, som vid tävlingar om svenskt mästerskap utomhus och inomhus året före förbundsmötet 

erövrat högsta poäng enligt av FS fastställda poängbestämmelser, äger vid förbundsmötet en röst per 

förening. Förening skall för att äga utöva rösträtt vara medlem av förbundet. 

De fem föreningar som vid aktivitetstävlingen året före förbundsmötet, har flest antal deltagare i, av 

föreningarna, utlysta arrangerade vandringar inom motionsverksamheten, äger en röst per förening. 

 

Föreningen skall, för att ha rösträtt, vara medlem i förbundet. 

 

Röstberättigad förening äger inte utse mer än ett ombud. 

 

SDF eller röstberättigad förening skall insända fullmakt för sina ombud till förbundsmötet inom föreskriven 

tid. Fullmakt kan även överlämnas av ombud vid förbundsmötets början. 

 

Ombud för distrikt skall vara medlem i en till förbundet ansluten förening inom det distrikt som ombudet 

representerar. Ombud för förening skall vara medlem i föreningen. 

 

§ 18 

 

Ärenden vid förbundsmötet 

 
1. Upprop, granskning av fullmakter och fastställande av röstlängd. 

2. Fastställande av föredragningslista. 

3. Fråga om mötet är behörigen utlyst. 

4. Val av ordförande för mötet. 

5. Val av sekreterare för mötet. 

6. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll. 

7. Val av två rösträknare. 

8. Anmälan om meddelanden och förslag från förbundsstyrelsen, tillkomna under 

  förbundsstyrelsens senaste sammanträde. 

9. Föredragning av förbundsstyrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för det     

  senaste verksamhetsåret. 

10. Föredragning av revisorernas berättelse gällande det senaste verksamhetsåret. 

11. Fastställande av verksamhets- och förvaltningsberättelse 

inklusive resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret. 

 12. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning gällande det senaste 

  verksamhetsåret. 

13.        Fastställande av föreningarnas årsavgift för nästkommande kalenderår. 

14.      Fastställande av kungörelseorgan för nästkommande kalenderår. 

 15.     Fastställande av verksamhetsplan och inkomst- och utgiftsstat för verksamhetsåret för innevarande 

verksamhetsår. 

16. Behandling av ärenden, om vilka förslag ingivits i den ordning som anges i 

§ 20 (motioner och förbundsstyrelsens förslag). 

17.   Behandling av ärenden enligt punkt 8. 

18. Val av förbundsordförande tillika styrelsens ordförande för det kommande 

verksamhetsåret. 

19. Val av tre ledamöter av förbundsstyrelsen för en tid av två år. 

20.   Val av två styrelsesuppleanter för en tid av ett år. 

21.  Val av två revisorer jämte suppleanter för dessa för en tid av ett år. 

22. Val av valberedning inför nästkommande förbundsmöte. 

23. Beslut om val av ombud jämte suppleanter till RF-stämma, SISU-stämma samt 

SOK:s årsmöte. 

Annat ärende än som ovan nämnts får ej behandlas på ordinarie förbundsmöte. 
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§ 19 

 

Valbarhet 

 

Ledamot i förbundsstyrelsen eller i förbundsstyrelsens utskott är ej valbar till revisor eller revisorssuppleant. 

 

Om arbetstagares valbarhet stadgas i § 11. 

 

§ 20 

 

Förslag till ärenden att behandlas av förbundsmötet (motioner och styrelsens förslag) 

 

Förslag till ärenden (motioner) att behandlas av förbundsmötet skall vara förbundsstyrelsens kansli tillhanda 

senast två månader före mötet. 

 

Rätt att inge förslag tillkommer SDF och till SGVF ansluten förening. 

 

Förslag från förening skall insändas genom vederbörande SDF. Sådant förslag skall vara åtföljt av yttrande 

från SDF. 

 

Förslagen föreläggs förbundsmötet med förbundsstyrelsens yttrande och förslag. 

 

Förbundsstyrelsen får förelägga förbundsmöte egna förslag att behandlas under denna paragraf.  

Sådant förslag bör om möjligt ha varit utsänt till SDF och föreningar i god tid före mötet (remiss) 

 

§ 21 

 

Valberedning 

 

Förbundsmötet väljer Valberedning. Valberedning består av ordförande och fyra övriga ledamöter. 

 

Valberedningen bör ha sådan sammansättning att i möjligaste mån hela landets intressen täcks.  

 

Valberedningen ska ha jämn fördelning mellan könen. 

 

Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst hälften av ledamöterna så begär. 

 

Förbundsstyrelsen upprättar instruktion för valberedningen. Valberedningen och styrelsen upprättar 

tillsammans arbetsordning för Valberedningen. 

 

Valberedningen skall senast den 1 februari skriftligen fråga de styrelseledamöter vars mandattid utlöper i 

samband med förbundsmötet, om de önskar att kandidera för kommande valperiod. 

 

Senast den 15 februari ska Valberedningen meddela samtliga SDF samt informera medlemsföreningarna 

vilka av de tillfrågade som avböjt och vilka som accepterar att kandidera. 

 

SDF och röstberättigade föreningar ska senast sex veckor före förbundsmötet till Valberedningens 

ordförande skriftligen nominera kandidater enligt § 18, p 18 – 21. 

 

Senast två veckor före förbundsmötet skall Valberedningen skriftligen delge samtliga SDF, röstberättigade 

föreningar och förbundsstyrelsen sitt förslag beträffande vart och ett av valen enligt  

§ 18, p 18 - 21 och samtidigt meddela namnen på de kandidater som i övrigt nominerats. 

 

Vid förbundsmötet föredras Valberedningens förslag av ordföranden eller annan ledamot i Valberedningen. 
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§ 22 

 

Extra förbundsmöte 

 

Förbundsstyrelsen äger sammankalla extra förbundsmöte om sådant är påkallat.  

 

Förbundsstyrelsen är skyldig att sammankalla extra förbundsmöte när det begärts av SDF och röstberättigade 

föreningar som tillsammans representerar minst 2/3 (två tredjedelar) av antalet  

röster enligt upprättad röstlängd. 

 

Vid extra förbundsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden företas till avgörande. 

 

Kallelse skall ske skriftligt senast 14 dagar före mötet till samtliga SDF och röstberättigade föreningar. 

Föredragningslista översändes till anmälda ombud senast 7 dagar före mötet. 

 

Extra förbundsmöte får inte äga rum när RF-stämma pågår. 

 

Kapitel 4 
 

Förbundsstyrelse 
 

§ 23 

 

FS:s sammansättning, kallelse, beslutsmässighet, delegationsrätt 

 

Förbundsstyrelsen är, då förbundsmötet inte är samlat, Svenska Gång- och Vandrarförbundets beslutande 

organ. 

 

Förbundsstyrelsen består av ordförande och sex övriga ledamöter, två styrelsesuppleanter, med för dem 

fastställd turordning, valda av förbundsmötet. Styrelsens övriga ledamöter ska bestå av minst 40% av 

vartdera könet, kvinnor och män. 

 

FS utser inom sig vice ordförande och sekreterare. 

 

Förbundsstyrelsen sammanträder enligt av FS fastställd plan. Kallelse utfärdas av ordföranden och utsänds 

via förbundskansliet. 

Ordföranden kan kalla till sammanträde utom den fastställda planen senast sju dagar före sammanträdet. 

Om ordföranden finner det erforderligt kan brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid 

telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. 

 

Föredragningslista ska utsändas senast sju dagar före styrelsesammanträdet. 

 

FS sammanträder även efter skriftlig framställan därom av minst tre ledamöter. 

 

Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när minst fyra ledamöter är närvarande. Suppleant kallas till 

styrelsemöten och får beslutsrätt om ordinarie ledamot har förhinder.  

 

Tjänsteman som är föredragande äger att få sin särskilda mening antecknad till förbundsstyrelsens 

sammanträdesprotokoll. 

 

Förbundsstyrelsen äger rätt delegera uppgifter till särskilt tillsatta utskott eller organ, Verkställande utskott 

VU, kommittéer/utskott eller särskilda projektgrupper. 
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§ 24 

 

Styrelsens arbetsformer 

 

Förbundsstyrelsen äger att organisera styrelsen inom erforderliga utskott eller andra organ. 

 

Instruktioner för dessa utarbetas av FS i samråd med utskott/organ och fastställs av förbundsstyrelsen. 

 

§ 25 

 

Åligganden, befogenheter 

 

Det åligger förbundsstyrelsen att; 

 

1.   verka för att SGVF uppfyller sin uppgift att administrera tävlingsgång och vandringsverksamhet i 

Sverige på sådant sätt att den står i överensstämmelse med idrottens mål och inriktning såsom den 

uttrycks i kap 1 RF:s stadgar, ”Idrottens mål och mening”; 

 

2.   verkställa förbundsmötets beslut; 

 

 3. handha och förvalta SGVF:s medel; 

 

 4. upprätta förvaltnings- och verksamhetsberättelse för varje räkenskaps- och verksamhetsår; 

 

5. senast en månad före förbundsmötet ställa berättelserna, räkenskaperna och övriga för revision 

erforderliga handlingar avseende föregående räkenskapsår, till förfogande för revision 

  

6. senast två veckor före förbundsmötet ställa verksamhets- och förvaltningsberättelserna samt 

revisionsberättelsen avseende det föregående verksamhetsåret till förfogande för SDF och 

röstberättigade föreningar; 

 

  7.  till förbundsmötet överlämna sin förvaltnings- och verksamhetsberättelse samt revisorernas berättelse; 

 

  8.  i övrigt förbereda de ärenden som skall föreläggas förbundsmötet; 

 

   9. bestämma dag och plats för förbundsmöte samt ombesörja kallelse enligt § 16; 

 

10.  upprätta röstlängd för förbundsmöte och SDF-möte att gälla för kalenderåret; 

 

11.  senast den 31 december varje år till RF lämna uppgift om vilka till Svenska Gång- och 

Vandrarförbundet anslutna föreningar som under kalenderåret erlagt sin årsavgift till förbundet, och att 

fortlöpande anmäla avförda föreningar; 

 

12.  tillsätta särskilt VU som består av tre ledamöter, kommittéer/utskott eller projektgrupper som 

  erfordras för verksamheten inom SGVF; 

 

13.  fastställa instruktioner för SGVF:s särskilda utskott och organ samt granska deras  

  verksamhet; 

 

14.  tillsätta SGVF:s representanter i organ, där SGVF är representerat; 

 

15.  bestämma om organisationen av verksamheten vid SGVF:s kansli samt tillsätta SGVF:s arbetstagare; 

 

16.  godkänna svenska rekord på distanser enligt SGVF:s tävlingsregler; 
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17.   godkänna internationella och nationella tävlingar; 

18.   utse arrangör för svenska mästerskap; 

 

19.   besluta såsom första instans i bestraffningsärende som rör förseelse i samband med SM, landskamp 

eller internationell tävling samt att i övrigt enligt kapitel 13 och 14 i RF:s stadgar 

utöva prövningsrätt i bestraffningsärenden och andra ärenden; 

 

Övriga bestraffningsärenden handläggs i första instans av vederbörande SDF. 

 

Vid brott mot dopingreglerna gäller för aktiv, ledare, tränare eller annan förbundsfunktionär 

återbetalningsskyldighet av under året erhållna bidrag. 

 

20.   föra anteckningar om svenska rekord, tävlingar, ådömda straff mm; 

 

21.   besluta om utmärkelser; 

 

22.   föra register över innehavare av SGVF:s utmärkelser; 

 

23.   avge yttranden som infordras av RF; 

 

24.   handha representationen av svensk tävlingsgång och vandringsverksamhet  gentemot utlandet; 

 

25.   stå SDF och föreningar till tjänst med erforderliga anvisningar för tävlingarnas genomförande; 

 

26.   enligt av RS utfärdade anvisningar pröva och avgöra fråga om upptagning av ny förening 

samt uteslutning av förening; 

 

27.   föra protokoll vid sina sammanträden; 

 

28.   i övrigt sköta löpande ärenden, fullgöra de skyldigheter som enligt dessa stadgar ankommer 

på förbundsstyrelsen och tillse att SGVF uppfyller sina förpliktelser gentemot RF. 

 

Förbundsstyrelsen äger rätt att: 

 

1.  inställa, uppskjuta eller framflytta utlyst tävling; 

 

2.  utse representant i organisationskommitté för tävling, anordnad av SDF eller förening,  

  samt överdomare eller domare vid sådan tävling, samt 

 

3.  att granska SDF:s och till SGVF anslutna föreningsräkenskaper och handlingar, 

beträffande förening dock endast i vad gäller tävlingsgång och vandringsverksamhet . 

 

Kapitel 5 
 

Revision och revisionsberättelse 

 
§ 26 

 

Revision och revisionsberättelse 

 

SGVF:s verksamhet, förvaltning och räkenskaper revideras av minst två av förbundsmötet  

valda revisorer, varav minst en av kommerskollegium auktoriserad eller godkänd revisor. 

Granskningen från RF göres på sätt som RF beslutar. 

Förbundsstyrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast två månader  

före förbundsmötet och skall, efter verkställd revision, med revisorernas berättelse vara förbundsstyrelsen till 

handa senast tre veckor före förbundsmötet. 
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Kapitel 6 

 

SGVF:s specialdistriktsförbund (SDF) 
 

§ 27 

 

Uppgift 

 

SDF har till uppgift att administrera tävlingsgång och vandringsverksamhet inom sitt distrikt. 

SDF, som är självständiga ideella föreningar, skall organisera sin verksamhet enligt av SDF-mötet  

fastställda stadgar. 

 

§ 28 

 

SDF:s stadgar 

 

SDF:s stadgar skall följa de av Svenska Gång- och Vandrarförbundet fastslagna och av RS godkända 

normalstadgarna för SDF. 

 

Svenska Gång- och Vandrarförbundet skall godkänna de av SDF-mötet antagna stadgarna, med rätt för 

SGVF att påtala ändring av stadgarna om de mot normalstadgarna eller på annat sätt anses vara olämpliga.  

 

§ 29 

 

SDF:s sammansättning 

 

SDF omfattar de föreningar som är medlemmar i SGVF och har sin hemort inom SGVF-distriktets område. 

 

§ 30 

 

SDF:s namn och SGVF-distriktets gränser 

 

SGVF-distrikt bör i fråga om administrationen omfatta samma geografiska område som motsvarande RF-

distrikt. SGVF:s beslut om annan regional indelning så att SGVF-distrikt  

omfattar fler än ett RF-distrikt eller ett eller flera län skall anmälas till RF. Önskar SGVF distriktsgränser 

som avviker från det sagda hänskjuts frågan till RS för avgörande. 

 

Innan beslut tas om SDF:s namn skall RF höras. Härvid bör beaktas att olika SDF med  

samma geografiska gränser erhåller likartad benämning. 

 

§ 31 

 

Beslutande organ 

 

SDF:s beslutande organ är SDF-mötet, extra SDF-möte och SDF-styrelsen. 

 

§ 32 

 

Verksamhets- och räkenskapsår samt SDF-styrelsens arbetsår 

 

SDF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med 

den 31 december. 

 

SDF-styrelsens arbetsår omfattar tiden från SDF-mötet till och med SDF-mötet närmast påföljande år. 
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§ 33 

 

SDF-möte: sammansättning och beslutsmässighet 

 

SDF-mötet och extra SDF-möte är SDF:s högsta beslutande organ. 

 

SDF-möte består av ombud för SDF:s föreningar. 

 

Varje förening äger utse högst två ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar av föreningen. 

 

Ombud får representera endast en förening. 

 

SDF-möte är beslutsmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets 

beslut. 

 

Ledamot i SDF-styrelse som tillika är ombud äger ej rösträtt vid beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens 

förvaltning, vid val av revisorer eller eljest vid avgörande av fråga, för vilken han som styrelsemedlem är 

ansvarig. 

 

Yttrande och förslagsrätt 

 

Yttrande- och förslagsrätt vid SDF-möte tillkommer, förutom ombuden, ledamot av SDF-styrelsen DF:s och 

SDF:s revisorer samt motionär i vad avser egen motion. Yttranderätt tillkommer RF:s, SGVF:s och DF:s 

representanter. 

 

§ 34 

 

Tidpunkt, kallelse  

  

SDF-möte äger rum årligen före mars månads utgång. 

 

SDF-mötet äger rum på tid och plats som SDF-styrelsen bestämmer. 

 

Mötet får dock inte hållas på dag, när DF-möte pågår. 

 

Kallelse till SDF-möte utfärdas av SDF-styrelsen senast tre veckor före mötet genom skriftlig kallelse till 

medlemsföreningarna. 

Föredragningslista jämte verksamhets- och förvaltningsberättelserna översänds till föreningarna senast en 

vecka före mötet. 

 

§ 35 

 

Rösträtt 

 

Rösträtten vid SDF-möte bestäms genom röstlängd, som upprättas av SGVF. 

 

Röstlängden upptar det antal föreningar, som under föregående kalenderår fullgjort stadgeenliga skyldigheter 

mot SGVF. 

 

Röstlängden gäller oförändrad till dess ny röstlängd erhållits. 

 

Varje röstberättigad förening har en röst men får utse två ombud. 

 

Förening skall inge fullmakt för sina ombud. I fullmakten skall ombuds rätt att utöva förenings rösträtt 

anges. 

Kommentar:  Att förening fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter mot SGVF innebär att den erlagt 

årsavgift och insänt rapport. 
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§ 36  

 

Ärenden vid SDF-möte 

 

1. Upprop, granskning av fullmakter och fastställande av röstlängd. 

2. Fastställande av föredragningslista. 

3. Fråga om mötet är behörigen utlyst. 

4. Val av ordförande för mötet. 

5. Val av sekreterare för mötet. 

6. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll. 

7. Val av erforderligt antal rösträknare. 

8. Föredragning av SDF-styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse. 

9. Föredragning av revisorernas berättelse. 

10. Fastställande av verksamhets- och förvaltningsberättelse 

inklusive resultat- och balansräkning. 

11. Fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens förvaltning. 

12.     Fastställande av verksamhetsplan och inkomst- och utgiftsstat för verksamhetsåret. 

13. Behandling av ärenden, om vilka förslag ingivits i den ordning som anges i § 37 

(motioner) och SDF-styrelsens förslag. 

14. Val av SDF-ordförande tillika ordförande i SDF-styrelsen för det kommande 

arbetsåret. 

15.        Val av halva antalet ledamöter i SDF-styrelsen för en tid av två år, samt om SDF- 

mötet beslutar, två styrelsesuppleanter för en tid av ett år. 

16.     Val av en revisor, jämte en suppleant för denne för en tid av ett år. 

17.   Val av Valberedning inför nästkommande SDF-möte. 

18.   Beslut om val av ombud jämte suppleanter till DF-mötet. 

19. Beslut om val av ombud jämte suppleanter till SGVF:s förbundsmöte. 

 

Annat ärende än som ovan nämnts får ej behandlas på ordinarie SDF-möte. 

 

§ 37 

 

Förslag till ärenden att behandlas vid SDF-mötet 

 

Förslag till ärenden att behandlas vid SDF-möte skall vara SDF-styrelsen tillhanda senast två veckor före 

mötet.  

 

Rätt att inge förslag tillkommer röstberättigad förening samt röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag 

från röstberättigad föreningsmedlem insänds genom vederbörande förening med dess utlåtande. 

 

§ 38 

 

Extra SDF-möte 

 

SDF-styrelsen äger, då den finner det erforderligt, sammankalla extra SDF-möte. Sådant möte får dock inte 

hållas på dag när DF-möte pågår. 

 

Vid extra SDF-möte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras. 

 

Kallelse till extra SDF-möte jämte föredragningslista översänds till föreningarna senast en vecka före mötet. 
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§ 39 

 

SDF-styrelse 

 

Sammansättning, kallelse, beslutsmässighet 

 

SDF-styrelse är, då SDF-möte inte är samlat, SDF:s beslutande organ. 

 

SDF-styrelsen består av ordförande och det antal övriga styrelseledamöter som SDF-mötet  

bestämt. SDF-styrelsen består av ordförande och det antal övriga styrelseledamöter som SDF-mötet bestämt. 

Styrelse och valberedning ska bestå av kvinnor och män. 

 

SDF-mötet kan utse två suppleanter i SDF-styrelsen. Suppleant kallas till styrelsemöten och  

får beslutsrätt om ordinarie ledamot har förhinder.  

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare. 

 

Styrelsen äger rätt att inom sig utse arbetsutskott. Antalet ledamöter i detta skall vara mindre än hälften av 

antalet ledamöter i SDF-styrelsen. 

 

Styrelsen äger rätt att utse erforderliga utskott, kommittéer och projektgrupper. 

 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är, då samtliga kallats, beslutsmässig när minst halva 

antalet ledamöter är närvarande. 

 

Om ordföranden finner erforderligt, får brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning  

eller s k telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. 

 

§ 40 

 

Åligganden för SDF 

 

Det åligger styrelsen att: 

 

1. verka för att SDF uppfyller sin uppgift att administrera tävlingsgång och vandringsverksamhet i distriktet, 

 

2. verkställa SDF-mötets beslut 

 

3. handha och ansvara för SDF:s medel 

 

4. utåt representera distriktet i tävlingsgång och vandringsverksamhet  

 

5. bereda ärenden som skall föreläggas SDF-möte 

 

6. föranstalta om DM-tävlingar enligt SGVF:s tävlingsbestämmelser 

 

7. godkänna distriktsrekord 

 

8. utöva prövningsrätt i överklagande beslut och bestraffningsärenden enligt RF:s stadgar 

 

9. föra anteckningar rörande distriktsrekord, tävlingar, ådömda straff mm 

 

10. i förkommande fall bestämma om organisationen av verksamheten vid ev. SDF:s kansli 

  samt tillsätta av arbetstagare i SD 

 

11.avge yttranden som infordras av SDF och SGVF 
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12.besluta om ev. utmärkelser inom SDF-distrikt 

 

13. föra protokoll och erforderliga böcker 

 

14. före 15 april till SGVF insända verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelse för föregående 

årsverksamhet. SDF:s årsmötesprotokoll insändes snarast efter mötet. SDF-bidrag utbetalas ej förrän 

årmötesprotokollet är insänt. 

  

Insändes inte ovanstående berättelser före den 15 april äger ej distriktet rösträtt nästkommande 

förbundsårsmöte. 

 

15. i övrigt sköta löpande ärenden, fullgöra de skyldigheter som enligt dessa stadgar ankommer på SDF-

styrelse och tillse att SDF uppfyller sina förpliktelser gentemot SGVF. 

 

§ 41 

 

Revision 

 

SDF-s räkenskaper och förvaltning granskas årligen av revisorerna 

 

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 två veckor före 

SDF-mötet. 

 

Granskningen från DF göres på sätt som DF beslutar. 

 


