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Information till klubbar från Svenska Surfförbundet (SSA) 
 

Syfte 
SSA har justerat sina stadgar för att i möjligaste mån uppfylla RFs krav på organisations-struktur och därför ansluter 
SSA enbart lokal klubbar och ej längre medlemmar individuellt. 
Detta görs också för att pusha aktiva surfare att gå med i de lokala klubbarna och för att ”bygga underifrån”. 
Förhoppningen är att lokala klubbar skall ta mer del av SSAs verksamhet och tvärtom. 
 
I enlighet med årsmötets beslut är anslutningsavgiften 500 kr per klubb. 
Den sk ”tävlingslicensen” är på 100 kr per person och betalas av klubben separat för varje person som önskar så. 
Betalningen skall skickas till oss från klubben vilket medför att klubben har ”godkännt” sin tävlande. 
 
För de som tävlar i SM eller andra, av SSA ”sanktionerade”, tävlingar, innebär det att dom måste tillhöra en klubb 
som tillhör SSA. Detta gäller också vid internationellt tävlingar arrangerade av International Surfing Association eller 
European Surfing Federation (t ex SUP EM i Danmark i sommar) 
 
Som i de flesta sporter så accepterar SSA att en lokal klubb ansluter sig till ett annan nationellt förbund (eller flera 
andra) 
 
Anordnade av tävlingar 
SSA kommer att efterfråga lokala klubbar som vill anordna SM tävlingar i de grenar SSA organiserar.   Vissa krav 
kommer att ställas på dessa tävlingar. Dessa krav utgår från de europeiska och internationella tävlingreglementena  
(Länkar finns på vår hemsida  https://www.surfforbundet.se/team-swedeb) men anpassningar till de möjligheter vi har 
i Sverige kommer att kunna göras. 
 
Styrelsearbete 
Val till styrelse sker 1 gång per år (olika poster vartannat år) och lokal klubb har en röst på årsmötet. Inför årsmötet 
kan förslag till styrlesmedlemmar ges.  
 
Info 

 SSA organisera lokala klubbar som anöker om detta. 
 Den lokala klubben skall vara en ideell organisation. Som sådan skall den ha stadgar samt hålla årsmöten.   
 SSA antar alla klubbar som helt eller delvis organiserar någon av de sporter som SSA orgsaniserar. VI ser 

inga motsättningar i att en lokal klubb skulle tillhöra flera olika nationella förbund. 
 
Ansökan till SSA och medlemsavgift: 

1. Betala årsavgiften 500 kr till 
a. PlusGiro 4 777 999-6 eller 
b. Swish 123 41 908 80 
c. Ange klubbens namn samt det årtal betalningen gäller 

2. Maila styrelsen@surfforbundet.se 
a. Klubben namn, organisationsnummer ifall det finns, kontaktperson 
b. Klubbens stadgar samt senaste årsmötes-protokoll 
c. ”kvitto” (skärmdump) på betalning av årsavgiften 
d. Antal medlemmar - Anges vid slutet av året  

 
Tävlingslicenser: 

3. Betala Tävlingslicenser för de personer som så önskar till 
a. PlusGiro 4 777 999-6 eller 
b. Swish 123 41 908 80 
c. Ange vad betalningen gäller och namn 

4. Maila namn 
a. Maila namn-lista till styrelsen@surfforbundet.se 

i. Medlemars fördelsedatum ifall dessa är under 19 år. 
ii. Medlemmars epostadress 

b. Bifoga referens till betalningen 
5. UPPDATERA denna namnlista  (inkl betalning) så fort någon ny medlem önskar få tävlingslicens! 

 
 


