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Förkortningar: 
RF: Riksidrottsförbundet 
SF: Specialidrottsförbund 
SDF: Specialidrottsdistriktsförbund 

 

Stadgar för Svenska surf förbundet 
 

Förbundet bildades den 1a Maj 1985 och ombildades den 27e Februari  

Dessa stadgar är antagna vid årsmöte den 11 november 2018, med ikraftträdande den 1 januari 
2019. Stadgarna är baserade på det gamla svenska surf förbundets stadgar som antogs den 1a Maj 
1985 samt stadgeändringar gjorda fram till och med årsmötet 2017. 

Förtydliganden godkänndes vid årsmötet 2019-11-16. 

En mindre revision främst med syfte att ej längre tillåta direkt individuellt medlemskap i förbundet 
antogs på årsmötet 2022-01-22 
Rättelse 2022-10-09: Under årmöte 2021 ströks posten som tävlingsansvarig. Samtidigt bestämdes 
att en post som SUP-orförande (på 2 år) inrättas. Denna ändring införs nu i stadgarna.  
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1 Kap Allmänna bestämmelser 

 

§1. Ändamål och uppgifter 
Svenska surfförbundet har som ändamål: 

 Att samla landets surfare och verka för surfingens utveckling och intresse i Sverige, på ett 
sådant sätt som överensstämmer med RFs stadgar kap 1. 

 Att upprätthålla samarbetet med ISA (International Surfing Association) och ESF (European 
Surfing Federation) 

 Att underlätta för svenska surfare att träna och tävla utomlands 
 Att genom kamratlig samvaro främja medlemmarnas intresse för surfing 

 
Förbundets bedriver följande idrotter/grenar/discipliner: 

 Shortboard surfing 
 Longboard surfing 
 Bodyboard surfing 
 SUP surfing 
 SUP racing 
 Parasurfing 
 Prone paddleboarding 

 
Förbundet är en politiskt och religiöst oberoende allmännyttig ideell organisation som aktivt ska 
arbeta mot doping, match fixning, osund ekonomi och annat fusk samt mot rasism och varje annan 
form av diskriminering och våld såväl på som utanför idrottsarenan. 

 
Hemort: 
Förbundet har sin hemort i Stockholm. 

 
Namn: 
Svenska surfförbundet använder även namnet Swedish Surfing Association och dess förkortning SSA 
vid olika officiella tillfällen när det är lämpligt. 

 
Swedish surfing tour (SST) är ett antal tävlingar sanktionerade av surf förbundet. 
Vid taggning i social medier används @Swedishsurf 

 
§2. Sammansättning 
Förbundet består av: 
- de föreningar (och dess medlemmar) som enligt 2 kap. 1 § erhållit medlemskap i Förbundet. 

 
§3. Tillhörighet 
Förbundet är medlem i ISA samt ESF. 
Förbundet och dess olika organ samt förtroendevalda, ledare och funktionärer ska i tillämpliga delar 
följa nämnda organisationers stadgar och bestämmelser samt fattade beslut, som utgör en 
integrerad del av förbundets regelverk. 
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§4. Beslutande organ 
Förbundets beslutande organ är förbundsmötet, extra förbundsmöte och styrelsen samt av årsmötet 
valda nämnder. 

 
§5. Sammansättning av styrelse m.m. 
Förbundet och dess föreningar ska aktivt verka för att styrelser, valberedningar, kommittéer, och 
andra organ får en sammansättning som präglas av mångfald och jämställdhet. 

 
§6. Firmateckning 
Förbundets firmatecknare väljs på årsmötet. Styrelsen har dock rätt att delegera 
firmateckningsrätten till annan styrelseledamot om det skulle bli nödvändigt. 

 
§7. Verksamhets- och räkenskapsår 
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 Januari t.o.m. den 31 
December 

 
§8. Stadgeändring 
För ändring av stadgarna krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. 

 
§9. Skiljeklausul 
För närvarande saknas denna 

 
§10. Upplösning av förbundet 
För upplösning av förbundet krävs beslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra 
följande förbundsmöten, hållna med minst sex månaders mellanrum. 
I beslut om upplösning av förbundet ska anges dels att förbundets tillgångar ska användas till ett 
bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var det upplösta förbundets handlingar m.m. ska arkiveras 
t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande. 

Beslutet skall omedelbart delges organisationer där förbundet ingår. 
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2a kapitlet - Medlemmarna 

 

§1. Medlemskap i förbundet 
Förening intages i förbundet av styrelsen efter ansökan som skall vara åtföljd av inträdesavgift om 
sådan avgift fastställts av årsmötet. 
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antagas att vederbörande kommer att 
motarbeta förbundets intressen. 

 
För Förenings medlemskap gäller:  
Ansökningen om medlemskap kan göras av förening som 
- Bedriver idrottslig verksamhet enligt 1 kap. 1 §. 
- Föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten förening. 
- Förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet följa förbundets stadgar, 
- Föreningen har betalat de avgifter som förbundsmötet har bestämt. 

 
Ständig medlem betalar den engångsavgift som fastställts av årsmötet. 
Hedersmedlem är befriad från avgifter. 

 
Årsavgift avser medlemskap för ett kalenderår , 1/1 till 31/12. 
Medlem/förening har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för 
medlemmarna. Medlem/förening rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter 
Medlem/förening skall följa förbundets stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av 
organ inom förbundet. 

 
§2. Medlemskapets upphörande 
Förening som vill utträda ur förbundet skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed 
ha omedelbart lämnat  förbundet. 
Förening som inte har betalat avgiften under ett år får anses ha begärt sitt utträde ur förbundet. 
Förening får inte uteslutas ur förbundet av annan anledning än att Föreningen har försummat att 
betala stadgade avgifter till förbundet, motarbetat förbundets verksamhet eller ändamål eller 
uppenbarligen skadat förbundets intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. 
Fråga om uteslutning får inte avgöras innan Föreningen fått tillfälle att yttra sig inom viss av 
styrelsen angiven tid (minst 14 dagar). 
I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutna skall iaktta vid 
överklagande av beslutet. Detta skall inom 3 dagar från dagen för beslutet avsändas till den uteslutne 
i betalt brev med posten eller på annat betryggande sätt. 

 
§3. Åligganden 
Det åligger förening att följa RF:s stadga kap1 §1 samt förbundets stadgar, tävlingsregler, övriga 
bestämmelser och beslut fattade av förbundet styrelse. 

För förening gäller dessutom att årligen avge rapport om föreningens styrelsesammansättning samt 
vilka medlemmar i föreningen som ansluts mot förbundet (Namn och födelsedag) 

 
§4. Medlemskap i förening 
Hanteras av respektive förening 

 
§5. Medlems deltagande i den idrottsliga verksamheten 
Föreningsmedlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är 
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vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Förening har rätt 
att uppställa särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag 
Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin förening. 
Förening bestämmer förutsättningarna för medlems deltagande i tävling eller uppvisning.  
För deltagande i tävling eller uppvisning utanför Sverige som officiell representant för Sverige krävs 
förbundets godkännande. 
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3 Kap Förbundsmöte 

 

§1 Tidpunkt och kallelse 
Årsmöte skall hållas senast i Februari månad. Om styrelsen så väljer bör man förlägga styrelseval samt 
vissa andra punkter till November året innan för att förenkla övergången till ny  styrelsen. 
En målsättning är att ytterligare 1 förbundsmöte hålls varje år. 
Styrelsen bestämmer plats och tidpunkt för möte. 
 
Kallelse jämte dagordning för årsmötet/förbundsmöte kungörs minst två veckor före mötet på 
hemsidan samt genom anslag på Sociala medier (Facebook, Instagram etc.)  
 
Styrelsen skall hålla revisionshandlingarna och revisionsberättelsen tillgänglig för medlemmarna 
senast en vecka före årsmötet. 

 
§2. Förslag till ärenden att behandlas av förbundsmötet 
För att en motion skall behandlas på årsmötet skall den vara styrelsen tillhanda senast 1 månad före 
förbundsmötet. 
Motion jämte styrelsens eventuella yttrande bör redovisas i anslutning till verksamhetsberättelsen. 
Årsmötets dagordning, motioner med ev. yttranden, styrelsens förslag samt verksamhetsberättelsen 
för den gångna perioden skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast två veckor före årsmötet. 

 
§3. Sammansättning och beslutsförhet 
Förbundsmöte består av ombud för medlemsföreningarna. 
Ombud för föreningar skall medföra fullmakt från föreningens styrelse på detta. Ombud för förening 
kan endast ge sin röst för de i föreningen som skrivit under på detta 

 
§4. Rösträtt 
Förening, ansluten till förbundet, som i föreskriven ordning till förbundet har betalt fastställd 
medlemsavgift samt rapporterat medlemslistan senast den 31 januari för det kommande året har 
rösträtt på möte. 
Förening som ej kan närvara på årsmötet kan rösta genom fullmakt som skickas, in enligt 
årsmöteskallelsens anvisningar. Vid röstning genom fullmakt som lämnas till ombud, gäller endast 
ett (1) ombud per fullmakt. 
Ombud skall kunna visa upp styrelsebeslut på att han/hon representerar nämnda förening. 

 
§5. Yttrande- och förslagsrätt 
Årsmötet har beslutsrätt kring till årsmötet inkomna motioner. 
Motionsrätt till årsmöte har såväl klubbansluten medlem som direktansluten enskild medlem. 
Motion skall vara skriftlig och egenhändigt underskriven , alternativt skriven som E-post från 
medlems registrerade e-postadress 

 
§6. Ärenden vid Årsmöte/förbundsmötet 
Vid årsmötet förekommer följande ärenden: 
1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
3. Fastställande av dagordning.  
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 
5. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare. 
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6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senast 
verksamhetsåret. 
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret. 
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
9. Fastställande av medlemsavgifter. 
10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret. 
11. Val av: 
a. Föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av två (2) år, väljs jämna år; 
b. Kassör för en tid av två (2) år, väljs jämna år; 
c. Vice ordförande för en tid av två (2) år, väljs ojämna år; 
d. Sekreterare för en tid av två (2) år, väljs ojämna år; 
e. SUP-sansvarig för en tid av två (2) år. 
f. Eventuellt ytterligare max 2 Ledamöter för en tid av ett (1) år; 
g. Två suppleanter för en tid av två (2) år; Suppleant ett är valbar jämna år. Suppleant två är valbar 

ojämna år 
h. En (l) revisor jämte suppleant för en tid av ett (l) år, i detta val får inte styrelsens ledamöter delta; 
i. Två (2) medlemmar i förbundet i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall vara 
sammankallande; 
j. Två (2) stycken styrelsemedlemmar väljs till firmatecknare som tecknar firma var för sig. 

 
Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan väsentlig betydelse för förbundet får inte fattas om 
den inte finns med i kallelsen till mötet. 
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§6. Valbarhet 
Valbar är varje person som är medlem i en till förbundet ansluten förening e och är Svensk 
medborgare eller permanent bosatt i  Sverige.  
Ledamot av styrelsen är inte valbar som revisor eller revisorssuppleant, eller till ledamot i 
valberedningen. 
Arbetstagare hos förbundet eller dess ingående föreningar får inte väljas till ledamot av styrelsen 
eller valberedningen eller som revisor. 

 
§7. Extra förbundsmöte 
Styrelsen får kalla till extra förbundsmöte. 
Styrelsen är skyldig att kalla till extra förbundsmöte när en revisor eller minst en tiondel av 
förbundets röstberättigade medlemsföreningar/medlemmar begär det. Sådan framställning ska 
avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. 
När styrelsen mottagit en begäran om extra Förbundsmöte ska den inom 14 dagar kalla till sådant 
möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra 
Förbundsmöte kungöras enligt kapitel 3 §1.3 
Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får de som gjort framställningen utfärda kallelse 
i enlighet med föregående stycke. 
Vid extra förbundsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras. 

 
§8. Beslut och omröstning 
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). 
Med undantag för de i 1 kap. 8 § och 10 § nämnda fallen som kräver kvalificerad majoritet, avgörs 
vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet är 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 medlem begär det ska dock val ske slutet. 
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av 
mötesordföranden, om ordföranden är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad avgör 
lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra. 

 
§9. Ikraftträdande 
Beslut fattade av Förbundsmöte gäller från mötets avslutande om inte annat  beslutats. 
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4 Kap Valberedningen 

 

§1. Sammansättning m.m. 
Valberedningen ska utgöras av minst 2 ledamöter, varav en utses som sammankallande. 
Valberedningen skall om möjligt präglas av mångfald. 

 
§2. Åligganden 

 
Valberedningen ska bereda valen inför Förbundsmöte och ska i detta arbete fortlöpande följa 
styrelsens, nämndernas och revisorernas arbete. 
De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om. 
Valberedningens beslut ska protokollföras och efter förbundsmötet ska protokollet överlämnas till 
styrelsen. 

 
§3. Förslag och nominering 
Föreningar och medlemmar har rätt att, senast 1 månad före förbundsmötet, till valberedningen 
och/eller styrelsen lämna förslag på personer för valen enligt 2 kap. 6 § 11–13. 
Förslag inlämnas skriftligt alternativt per E-post från registrerad adress. 

 
 
5 Kap Revisorer och revision 

 

§1. Revision 
Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna förbundets räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, 
medlemsmatrikel och övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av, när helst de så begär, samt 
när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast en månad före 
årsmötet. 
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senast verksamhets- 
och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast 14 dagar före 
årsmötet. 
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6 Kap Förbundsstyrelsen 

 

§1. Sammansättning 
Styrelsen består av minst fem (5) ledamöter (ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och 
en tävlingsansvarig ledamot), Eventuellt ytterligare ledamöter (max 2) samt två suppleanter. 
Suppleanterna ersätter och har beslutsrätt vid ordinarie ledamöters frånvaro. 

 
Förbundsstyrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Sådan ledamot har 
yttrande och förslagsrätt men inte rösträtt samt får utses till befattning inom styrelsen. 

 
§2. Förbundsstyrelsens åligganden 
Förbundets angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall inom ramen för ESF, ISA och dess 
stadgar verka för förbundets framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. 
Det åligger styrelsen att: 
-tillse att för förbundet bindande regler iakttas; 
-förbereda årsmötet. 
-ansvara för och förvalta förbundets medel; 
-verkställa av årsmötet fattade beslut;" 
Förbundet skall också bedriva verksamheten enligt Kapitel 1§1 
Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer. 
Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem 
är närvarande. 

Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet. 
Styrelseprotokoll skall hållas tillgängliga för medlemmarna via SSAs hemsida, tex som tillgänglig pdf- 
fil (via nätet) eller genom information om att kopia kan skickas eller mailas på begäran. 
Sekreteraren och ordföranden skall tillse att ovannämnda stadgar föreskrifter och anvisningar finns 
tillgängliga för medlemmarna. 

 
Styrelsen kan vid behov hålla möten per telefon eller via skype eller liknande. Detta medför lägre 
kostnader för förbundet och minskar arbetets miljöpåverkan. 

 
Utöver dessa stadgar bör surfförbundet följa ISA:s s stadgar och övriga föreskrifter samt anvisningar, 
liksom ESF:s stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter. 

 
Ordförandes ansvar: 
Ordförande är förbundets officielle representant. Ordförande leder styrelsens förhandlingar och 
arbete samt övervakar att såväl förbundets stadgar som övriga för förbundet bindande regler och 
beslut efterlevs. Ordförande förbereder styrelsens sammanträden och förbundets möten. Har 
ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas 
arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande, varvid dock nedan 
angivna uppgifter bör ankomma på sekreteraren och kassören. 
Sekreterarens ansvar: 
att tillse att protokoll över styrelsens sammanträden förs;’ 
att registrera och förvara skrivelser; 
att tillse att fattade beslut verkställs; 
att årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för förbundet. 
Kassörens ansvar: 
att se till att medlemmarna betalar föreskrivna avgifter; 
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att se till att förbundet söker de bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m fl. som finns 
att få; 
att driva in fordringar och verkställa utbetalningar för förbundet samt se till att det finns 
verifikationer över dessa; 
att svara för förbundets bokföring vilket innebär skyldighet att föra kassabok över förbundets 
räkenskaper; 
att i förekommande fall lämna särskild uppgift, uppta deklaration samt lämna arbetsgivare 
respektive kontrolluppgifter; 
att årligen upprätta balans- och resultaträkningar; 
att föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning, i vilken också av förbundet förvärvade priser 
införs; 
att utarbeta underlag för budget. 
Tävlingsansvarig: 
Tävlingsansvarig är ansvarig för bl a: 
- Att SM blir arrangerat.. 
- Vara uppdaterad och kunna svara på frågor om ISA's och ESFs "rule book". 
- Hålla kontakt med domarkåren 
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7 Kap Nämnder 

 

För närvarande finns inga nämnder inrättade under Svenska surfförbundet 
Inrättande sker efter sedvanlig motion till förbundsmöte samt bifall vid  detta 
möte. 

 
 
8 Kap Specialidrottsdistriktsförbund (SDF) 

 

För närvarande finns inga distrikt inrättade under Svenska surfförbundet 
Inrättande sker efter sedvanlig motion till förbundsmöte samt bifall vid denna. 

 
 
 
9 Kap Tävlingar m.m. 

 

§1. Tävlingsregler 
Förbundets tävlingsverksamhet ska genomföras i enlighet med av styrelsen fastställda tävlingsregler 
och fattade beslut. (Fastställs reglerna av annat organ ska det anges.) 
Tävlingsreglerna får inte strida mot dessa stadgar. Surfförbundet följer i möjligaste mån ISA's och 
ESF's "roule book" 

 
§2.  Rätt att delta i förbundets tävlingar 
Endast idrottsutövare som är medlem i förening ansluten till förbundet har rätt att delta i förbundets 
tävlingsverksamhet. 
Utländska tävlande skall ha betalt motsvande medlemskap i sitt 
land. Alla tävlande skall också ha betalt tävlingslicensen. 

 
§3. Mästerskapstävlingar 
Rätt att delta i tävling om RF:s mästerskapstecken - SM och JSM samt DM och JDM  tillkommer 
förutom svensk medborgare även i Sverige permanent bosatt person, som är medlem i en till 
förbundet ansluten förening, förutsatt att densamme ej tävlar i annat lands nationella mästerskap 
under samma år. 

 
§4. Fritt tillträde till tävling och uppvisning 
Styrelseledamöter har fritt tillträde till tävlingar som sanktionerats av förbundet. 

 
§5. Att anordna tävlingar 
SSA ansvarar för att SM genomförs, gärna i samarbete med lokal klubb där tävlingen hålls. Övriga 
tävlingar arrangeras av privatpersoner, klubbar eller övriga intressenter inom sporten. 
 

 
 


