
Inträdesansökan - Medlemskap i Specialidrottförbund
Datum

OBS! Läs anvisningarna på baksidan innan du fyller i blanketten

Län/Kommun Föreningsnummer

SF-tillhörighet Sektions-typ

Specialidrottsförbund

Idrottslig verksamhet som ansökan avser

Föreningens namn

c/o Adress

A

B

Förening bildad (år, månad, dag)

Adress

Postnummer

Tel.nr även rikt.nr

Är föreningen ansluten till annat SF

Faxnummer

Postadress

Postgiro Län Kommun

Ordf pers.nr

Postadress

C

Namn Tel bostad även rikt.nr Tel arbete även rikt.nr

Sekreterare pers.nr

Postadress

Kassör pers.nr

Postadress

Namn

Namn

Föreningsnummer

Postnummer

Postnummer

Postnummer

Tel bostad även rikt.nr Tel arbete även rikt.nr

Tel bostad även rikt.nr Tel arbete även rikt.nr

Ortsnamn

OBS!
Stadgar ska alltid bifogas

Ja Nej

Medlemmar Män Kvinnor

D

Aktiva medl.

Män

Kvinnor

Aktiva ledare -20 år 21-40 år 41-60 år 61 år

Män

Kvinnor

Styrelse

Män

Kvinnor

-20 år 21-40 år 41-60 år 61 år

7-12 år 13-20 år 21-40 år 41 år-6 år

Intäkter i tkr Kostnader i tkr Resultat i tkr

E

Eventuella SF-meddelanden

Förbindelse
Genom medlemsskap i SF [och därmed även i RF] förbinder sig föreningen att för sin idrottsliga verksamhet tillämpa de principer som är
vedertagna inom idrottsrörelsen och på vilka RF:s normalstadgar för idrottsförening bygger.
Undertecknad av behöriga firmatecknare.

F

Namnunderskrift

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

RF:s noteringar

Ansökan inkom datum Namnkontroll Signatur

Post: Idrottens Hus, SE-123 87 Farsta. Besök: Storforsplan 44, Farsta. Telefon: 08-605 60 00. Fax: 08-605 62 00. Postgiro: 15 82 45-1.
Bankgiro: 411-4088. E-mail: riksidrottsforbundet@rf.se Internet: www.svenskidrott.se



Anvisningar och bestämmelser
Förening ansöker om medlemskap i ett eller flera av de SF som är medlemmar i RF. Efter att SF har beslutat bevilja medlem-
skap, är föreningen genom SF ansluten till RF samt tillhör automatiskt det SDF och det DF inom vars gränser föreningens
hemort är belägen. Om föreningen ansöker om medlemskap i flera SF skall flera inträdesansökningar skickas till respektive
SF. Ansökningar kan insändas via SDF, som med eget yttrandevidarebefogar ansökan till SF.
Förening som redan är medlem i ett eller flera SF skall kryssa för Ja-rutan och ange sittföreningsnummer, vilket finns angivet
på det meddelande som erhölls vid beviljande av medlemskap. Förening som redan är ansluten anger de medlemmar som
omfattas av de idrottsliga verksamhet som ansökan avser.
Under ledamöter anges ledamöter i nedanstående villkor för medlemskap: Ideell förening får efter skriftlig ansökan upptas
som medlem i SF om enligt 8 kap 1 § RF:s stadgar är uppfyllda sektionsstyrelse (motsvarande).
Villkor för medlemskap:
Ideell förening får efter ansökan upptas som medlem i SF om nedanstående villkor är uppfyllda.
1. Ansökningen om medlemskap är upprättad enligt RF:s anvisning och är åtföljd av föreningens stadgar, vilka skall upprättas

på grundval av RF:s normalstadgar för idrottsförening.
2. Föreningen på sitt program har 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 i sin idrottsliga verksamhet följa RF:s och respektive SF:s stadgar, tävlingsbestämmelser,

övriga bestämmelser 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.
Stadgar och Namn:
SF beslutar om upptagande av förening som medlem i idrottsrörelsen. SF skall härvid särskilt kontrollera att medlems-
sökande organisation i formellt hänseende är en ideell förening och att den verksamhet föreningen bedriver administreras av
det SF till vilken ansökan är ingiven. SF skall före beslut om medlemskap kontrollera föreningens stadgar. Idrottsföreningens
stadgar bör följa RF:s normalstadgar. Sektion inom förening kan inte bli medlem i SF. Medlemskapet är förbehållet föreningen
i dess helhet såsom juridisk person. Supporterförening, domarklubb eller annan sådan intresseförening, vars medlemmar
inte utövar den idrott som vederbörande SF administrerar, kan inte anlutas till SF.
Namn på idrottsförening bör inte innehålla ordet ”Förbund”, ”Svenska”, ”Läns”, ”Distrikts” eller liknande eftersom dessa ors
betecknar riks- eller regionalorganisation. Namnet bör inte ineehålla ordet ”Sektion”, då detta vanligtvis är beteckning på en
underavdelning inom en förening. Inte heller bör ”Allians” ingå i idrottsföreningens namn, eftersom detta oftast är en beteck-
ning på en lokal sammanslutning av föreningar.
Slutligen bör namnet utvisa att föreningen är en ideell idrottsförening dvs ordet ”Förening”, Klubb”, ”Sällskap” eller liknande bör
finnas med i kombination med ordet ”Idrott”, ”Sport” ”Handboll”, ”Ishockey” etc. Således godkännes inte t ex ”Bollsta Basket”
men däremot ”Bollsta Basketbollklubb”. Namnet bör inte heller vara av den beskaffenheten att den väcker löje, anstöt eller
obehag.
SF skall före beslut om medlemskap hos RF kontrollera namnets lämplighet ur förväxlingssynpunkt.

Förklaringar
RF Riksidrottsförbundet
SF Specialidrottsförbund
DF Distriktidrottsförbund

(DF är RF:s regionala organ)
SDF Specialidrottsdistriktsförbund

(SDF är SF:s regionala organ)

RF

DF

SDF

SF

Fören

Idrottens medlemsorganisationer
Medlemskap kan liknas vid ett avtal

Har man sökt och fått medlemskap dvs
slutit avtal, accepterar man givna regler
och bestämmelser.

Brott mot regler etc= avtalsbrott, vilket kan
leda till sanktioner t ex uteslutning eller
bestraffning.

SF:s noteringar

Ansökan inkom datum Stadgar och namn godkända

Medlemsansökan

Datum

Motivering

Namnunderskrift

SDF:s noteringar

Årsavgift betald för år Datum inbetalning

Motivering

Bifalles Avslås

Ansökan inkom datum

Datum Namnunderskrift

Medlemsansökan

Tillstyrkts Avstyrkts


