Stadgar för Svenska Fotbolldomareförbundet, SFDF
(Reviderade vid förbundsmötet 2019-02-03)

§1
Förbundets uppgifter
Svenska Fotbolldomareförbundet (SFDF), nystiftat år 1946, har till uppgift att
verka för höjande av domare i fotboll, Futsal och Beach Soccer standard samt
att förena samtliga fotbollsdomare för att tillvarata och främja deras
gemensamma intressen i enlighet med av förbundsmötet fastställt program.
Förbundet representerar medlemsorganisationerna och deras medlemmar och
för deras talan i dessa hänseenden.
Förbundet är fristående och opolitiskt.

§2
Organisation
Förbundet utövar sin verksamhet genom följande organ:
förbundsmöte
regionala domarkonferenser
förbundsstyrelse (FS)
verkställande utskott (VU)
distriktsdomarförbund (DDF)
domarklubbar (FDK).

§3
Medlemskap
Mom. 1: Distriktsdomarförbund (DDF), fotbolldomarklubb (FDK) och
Elitdomarklubben i Futsal (EDF) kan beviljas medlemskap i Förbundet. Till
ansökan skall bifogas kopior av verksamhetsberättelse och revisionsberättelse.
FDK får beviljas medlemskap endast i de fall DDF saknas i det geografiska
område ifrågavarande FDK tillhör.
Mom. 2: För att behålla medlemskap i förbundet skall DDF eller FDK årligen
senast den 31 maj insända rapport om antal betalande medlemmar jämte
stadgeenlig årsavgift.
Medlemstalet räknas per den 30 april.
Mom. 3: Medlem som önskar utträde ur förbundet skall skriftligen underrätta
förbundsstyrelsen härom.
Mom. 4: Medlem som utan giltig orsak underlåtit att erlägga stadgeenliga
avgifter under två (2) på varandra följande år skall uteslutas ur förbundet.
Mom. 5: Medlem som uppenbarligen bryter mot dessa stadgar, skadar
förbundets anseende eller på annat sätt motverkar dess syften, kan av
förbundsstyrelsen uteslutas ur förbundet.
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Mom. 6: Medlem som utträder eller utesluts ur förbundet förlorar därmed alla
sina rättigheter
Mom. 7: Den som tidigare varit medlem men uteslutits enligt mom. 4 kan med
förbundsstyrelsens bifall åter vinna inträde men skall vid återinträdet erlägga ett
belopp motsvarande två (2) årsavgifter.
Mom. 8: Medlem som uteslutits av skäl som anges i mom. 5 kan på villkor som
i varje särskilt fall bestäms av förbundsstyrelsen beviljas återinträde i förbundet.

§4
Årsavgift
Årsavgiften fastställs av förbundsmötet.

§5
Distriktsdomarförbund (DDF)
Mom. 1: Distriktsdomarförbund skall omfatta samtliga domarklubbar inom ett
verksamhetsområde, som fastställs av förbundsstyrelsen.
Mom. 2: Distriktsdomarförbund har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde:
–
organisera och stödja domarklubbar
–
arbeta för förbundets utveckling
–
tillvarata domarklubbarnas intressen
–
uppta och till SFDF insända stadgeenlig årsavgift
–
upprätthålla ett nära samarbete med förbundsstyrelsen
–
verkställa de uppdrag och beslut som meddelas av
förbundsstyrelsen
–
uppta till behandling frågor som kan uppstå inom ramen för SFDF:s
verksamhet.

Mom. 3: Distriktsdomarförbund skall arbeta med samarbetsfrågor över
distriktsgränserna.

§6
Domarklubbar (FDK)
Mom. 1: Domarklubb skall omfatta samtliga fotbollsdomare inom ett
verksamhetsområde.
Mom. 2: Domarklubb skall:
–
tillvarata sina medlemmars intressen
–
upprätthålla nära samarbete med SFDF, EDF och i förekommande
fall DDF.
–
verkställa de uppdrag och beslut som meddelas av SFDF eller DDF
–
uppta till behandling frågor som kan uppstå inom ramen för SFDF:s
verksamhet.
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Mom. 3: Om distriktsdomarförbund saknas åligger det domarklubb att insända
stadgeenlig årsavgift.

§7
Elitdomareklubben i Futsal (EDF)
Mom. 1: EDF skall omfatta samtliga domare som genomgått erforderlig
teoretisk och praktisk utbildning enligt bestämmelser ställda av vederbörande
förbund och därmed erhållit domarlegitimation som Elitdomare och sedan blivit
invalda i klubben.
Mom. 2: EDF skall
–
tillvarata sina medlemmars intressen upprätthålla ett nära
samarbete med SFDF
–
arbeta för EDF:s utveckling som domarklubb inom Futsal
–
verkställa de uppdrag och beslut som meddelas av SFDF
–
uppta till behandling frågor som kan uppstå inom ramen för
SFDF:S verksamhet
–
främja utvecklingen av elitdomarverksamheten i Futsal.

§8
Distriktsdomarförbund och domarklubbars förvaltning
Mom. 1: Distriktsdomarförbunds och domarklubbars angelägenheter och
förvaltning skall handhas av en styrelse.
Mom. 2: Styrelse i DDF och FDK är skyldig att följa gällande stadgar och de
beslut som utfärdas av förbundsmöte eller förbundsstyrelsen eller dess VU.
Mom. 3: Styrelsen är gemensamt ansvarig för DDF:s eller FDK:s anförtrodda
uppdrag inför såväl SFDF, DDF som FDK.
Mom. 4: Avskrifter av verksamhetsberättelser insänds till SFDF senast 14
dagar efter årsmöte.
Mom. 5: Distriktsdomarförbund och domarklubb skall i frågor gällande inre och
yttre tvister först rådgöra med förbundsstyrelsen innan åtgärd vidtas.

§9
Förbundsstyrelse (FS)
Mom. 1: Förbundsstyrelsen handhar ledningen av förbundets verksamhet och
skall följa förbundets stadgar och förbundsmötets beslut, samt är under tiden
mellan förbundsmötena SFDF:s beslutande organ.
Mom. 2: Förbundsstyrelsen består av fem (5) ledamöter inklusive
förbundsordförande.
Mom. 3: Förbundsordförande väljs av förbundsmötet på ett (1) år.
Mom. 4: Ledamot av förbundsstyrelsen väljs på två (2) år.
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Mom. 5: Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör, sekreterare samt
verkställande utskott.
Mom. 6: Av de ledamöter som väljs på två (2) år, väljer förbundsmötet halva
antalet varje år.
Mom. 7: Förbundsstyrelsen har rätt att till sig adjungera en eller flera ledamöter
samt om så anses erforderligt tillsätta särskilda kommittéer.
Mom. 8: Förbundsstyrelsen är beslutsmässig om minst halva antalet ledamöter
är närvarande. Beslut fattas genom enkel röstövervikt och vid lika röstetal gäller
den mening som biträds av förbundsordföranden.
Mom. 9: Kallelse till förbundsstyrelsens sammanträden skall jämte dagordning
vara ledamöterna tillhanda senast en (1) vecka före sammanträdet.
Mom. 10: Protokoll över förbundsstyrelsens sammanträden skall inom 14 dagar
från sammanträdesdagen tillsändas förbundsstyrelsens ledamöter och
förbundets revisorer.
Mom. 11: Förbundsordföranden är förbundets officielle representant, leder dess
förhandlingar, kallar till förbundsstyrelsens sammanträden och vakar över att
alla beslut fattas och utförs i enlighet med förbundets stadgar. I förbundsordförandens frånvaro övertas dennes åligganden av vice ordföranden.
Mom. 12: Sekreteraren skall sköta korrespondensen, föra och utskriva protokoll
vid styrelsens och verkställande utskottets sammanträden, förvara skrivelser
samt upprätta förslag till verksamhetsberättelse.

§ 10
Förvaltning och revision
Mom. 1: Förbundsstyrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för alla medel
och all i förbundsstyrelsens vård befintlig egendom.
Mom. 2: Det åligger kassören att uppbära alla avgifter och verkställa alla
utbetalningar för förbundets räkning, föra kassabok över förbundets
räkenskaper samt föra matrikel över förbundets medlemmar. Kassören skall
utarbeta förslag till budget för kommande verksamhetsår.
Mom. 3: Förbundsstyrelsen utser de personer som har rätt att teckna SFDF:s
firma.
Mom. 4: Förbundets verksamhetsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.
Mom. 5: Förbundets bokslut samt förbundsstyrelsens verksamhets- och
förvaltningsberättelse skall vara tillgänglig för revisorerna senast den 31 januari.
Mom. 6: Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse skall senast 14 dagar före
förbundsmöte utsändas till DDF och FDK.
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Mom. 7: De av förbundsmötet valda revisorerna har rätt att när de så önskar
delta i verkställande utskottets och förbundsstyrelsens sammanträden och ta
del av räkenskaperna.
Mom. 8: Den årliga berättelsen över revisorernas granskning av förbundets
räkenskaper samt förbundsstyrelsens förvaltning skall innehålla till- eller
avstyrkande av ansvarsfrihet och föreläggas förbundsmötet.
Mom. 9: Om det vid revision framställs allvarliga anmärkningar mot
räkenskaper eller förvaltning varöver förbundsstyrelsen inte kan lämna
tillfredsställande förklaring, åligger det revisorerna att ofördröjligen underrätta
distriktsdomarförbund och domarklubbar om saken, vilka då har att vidta de
åtgärder förhållandena kräver.

§ 11
Förbundsmöte
Mom. 1: Förbundsmötet är SFDF:s högsta beslutande organ.
Mom. 2: Förbundsmötets ledamöter är de av DDF och FDK valda
förbundsmötesombuden och förbundsstyrelsen.
Mom. 3: Ordinarie förbundsmöte hålls årligen under första kvartalet på dag och
plats som förbundsstyrelsen bestämmer.
Mom. 4: Kallelse till ordinarie förbundsmöte skall utsändas två (2) gånger.
Första gången senast en (1) månad före och andra gången med
föredragningslista senast 14 dagar före förbundsmöte.
Mom. 5: Extra förbundsmöte skall äga rum när förbundsstyrelsen anser det
nödvändigt eller när minst hälften av medlemsorganisationerna begär det.
Endast sådant ärende som föranlett mötet får upptas till behandling vid detta
tillfälle.
Mom. 6: Kallelse skall utgå senast en (1) vecka före extra förbundsmöte.
Mom. 7: Motionsrätt till förbundsmöte tillkommer förbundsstyrelsen, distriktsdomarförbund, domarklubbar samt enskilda medlemmar.
Mom. 8: Motion som väcks av enskild medlem skall vara domarklubbens
styrelse tillhanda senast den 15 november. Domarklubben har att med eget
yttrande däröver insända motionen till förbundsstyrelsen.
Mom. 9: Motion skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 15 december.
Förbundsstyrelsen skall behandla inkomna motioner och tillsända DDF, EDF
och FDK avskrifter av desamma jämte förbundsstyrelsens yttrande senast 14
dagar före förbundsmötet.
Mom. 10: Förbundsstyrelsens yttrande över ärende för vars behandling extra
förbundsmöte sammankallas skall senast en (1) vecka före det extra
förbundsmötet översändas till DDF, EDF och FDK.
Mom. 11: Vid förbundsmöte skall följande ärenden förekomma:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd.
Fråga om mötets behöriga utlysning.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av två (2) justeringsmän tillika rösträknare.
Behandling av förbundsstyrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.
Revisorernas berättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för verksamhetsåret.
Beslut i anledning av förbundets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
Val av förbundsordförande på ett (1) år.
Val på två (2) år av halva antalet styrelseledamöter.
Val av två (2) revisorer och två (2) revisorssuppleanter på ett (1) år.
Val av tre (3) ledamöter till valberedningen varav en från varje
landsdel.
Fastställande av arbetsplan för kommande verksamhetsår.
Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för kommande
verksamhetsår.
Fastställande av årsavgift.
Behandling av motioner och av styrelsen väckta förslag.
Förbundsmötets avslutning.

Mom. 12: Ärende som inte upptagits på den utsända dagordningen får trots
detta, om det inte avser stadgeändring, upptas till behandling om förbundsmötet
med minst två tredjedelars (2/3) majoritet beslutar därom.
Mom. 13: Valberedningens fjärde ledamot, som tillika är sammankallande,
utses av förbundsstyrelsen. Valberedningen har att upprätta förslag enligt mom.
11 punkterna 9-11.
Mom. 14: Rösträtt vid förbundsmötet har varje DDF, EDF och FDK som insänt
föreskriven anmälan jämte stadgeenlig avgift enligt § 3 mom. 2.
Mom. 15: Röstlängd för förbundsmötet upprättas av förbundsstyrelsen varvid
följande gäller:
–
Röstlängd gäller oförändrad till dess ny röstlängd blivit fastställd.
–
Varje DDF och EDF har en (1) röst. Saknas DDF utövas rösträtten
av en särskilt utsedd distriktsansvarig.
–
Varje DDF tilldelas därutöver följande antal röster i relation till
medlemsantalet:
151 - 300 medlemmar = en (1) extra röst
Mer än 301 medlemmar = två (2) extra röster.
För varje röstberättigad utses ett (1) ombud.
Mötet är beslutsmässigt med det antal ombud som är närvarande.
Mom. 16: Förbundsstyrelsens ledamöter har inte rösträtt i sådana frågor som
berör förvaltningen av deras uppdrag under det gångna verksamhetsåret.
Mom. 17: Varje DDF, EDF och distriktsansvarig (FDK) har rätt att sända fler
ombud än vad som anges i mom. 15 men dessa har endast förslags- och
yttranderätt. Röstberättigat ombud skall medföra fullmakt från den han
representerar. Ombud får endast företräda en huvudman.
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Mom. 18: Röstning sker öppet och förrättas genom upprop utom vid
personval. Utgången bestäms vid personval genom enkel majoritet, och i övriga
fall genom absolut majoritet (mer än hälften av antalet avgivna röster).
Val skall företas genom sluten votering om så begärs.
Vid lika röstetal gäller den mening förbundsordföranden biträder, dock inte vid
val då lotten skall avgöra.

§ 12
Förhandlingar
Mom. 1: Beslutanderätten i förhandlingsfrågor tillkommer förbundsstyrelsen,
EDF styrelse, styrelsen i distriktsdomarförbund samt styrelsen i domarklubb.
Mom. 2: Medlem kan påfordra förbundets ingripande med anledning av
händelse som ägt rum.

§ 13
Erhållande av utmärkelser
Mom. 1: Diplom utdelas till person eller förening som gagnat förbundet och
domarkåren på ett förtjänstfullt sätt. Diplom utdelas till person som föreslås av
sin domarklubbs styrelse. Som regel gäller emellertid att man på ett förtjänstfullt
sätt arbetat minst fem (5) år inom respektive klubbs styrelse eller aktivt
tjänstgjort som domare i femton (15) år eller på annat sätt uträttat nyttigt
uppdrag för SFDF, EDF, DDF eller FDK.
Diplom utdelas till 10-årsjubilerande FDK.
Meritförteckning skall vara SFDF tillhanda minst en månad före diplomets
utdelande.
Förbundsstyrelsen beslutar om diplom.
Mom. 2: Förtjänsttecken i silver utdelas till person som föreslås av sin klubbs
styrelse. Som regel gäller dock att på ett förtjänstfullt sätt arbetat minst tio (10)
år inom respektive klubbs styrelse eller på annat sätt uträttat nyttigt uppdrag för
förbundet eller sin klubb.
För att komma i åtnjutande av förtjänsttecknet skall skriftlig meritförteckning på
den eller de medlemmar som kan komma i fråga för utmärkelse vara SFDF
tillhanda minst en månad före utdelandet.
Förbundet kan utdela tecknet till sina funktionärer.
Förbundsstyrelsen beslutar om förtjänsttecknet i silver.
Mom. 3: Förtjänsttecken i guld kan endast utdelas till person som gjort
förbundet verkligt stora tjänster genom mångårigt uppoffrande och förtjänstfullt
arbete och initiativrikedom vilket gagnat SFDF.
2019-02-03

7

Som regel gäller att endast de som arbetat mångårigt i och i alldeles närhet av
eller åt Förbundsstyrelsen kan komma i åtanke.
Tidigare framgångar på idrottsbanan räknas inte som meriter.
Förbundsstyrelsen beslutar om förtjänsttecknet i guld.
Mom. 4: Standar kan utdelas till person eller förening som gjort SFDF stora
tjänster vilket gagnat SFDF och domarkåren.
Standar utdelas till person inom förbundsstyrelsen som på ett förtjänstfullt sätt
arbetat för domarkåren.
Standar utdelas till 25-årsjubilerande FDK.
Förbundsstyrelsen beslutar om standar.
Mom. 5: Till hedersordförande eller hedersledamot har förbundsmötet på
förslag av förbundsstyrelsen kalla medlem som gjort sig synnerligen förtjänt
därav och på ett utmärkt sätt befrämjat SFDF:s intressen.
Som regel gäller dock att personen arbetat minst tio (10) år som ordinarie
ledamot inom SFDF:s styrelse.
Mom. 6: Tidsintervallen mellan valörerna är i princip minst 5 år och skall
erhållas i turordning.

§ 14
Upplösning av förbundet
Mom. 1: För att förbundet skall kunna upplösas fordras att beslut härom fattas
med fem sjättedelars (5/6) majoritet vid två på varandra följande förbundsmöten
varav minst ett ordinarie.
Mellan de båda förbundsmötena skall en tid av minst sex (6) månader ha
förflutit.
Mom. 2: Beslutar förbundet att upphöra med sin verksamhet skall av befintliga
tillgångar bildas en fond som under namn av ”Svenska
Fotbolldomareförbundets understödsfond” som skall överlämnas till Svenska
Fotbollförbundet för att förvaltas i enlighet med föreskrifter som beslutas av det
sista förbundsmötet.

§ 15
Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas av ordinarie
förbundsmöte efter i vederbörlig ordning väckt motion. För sådant beslut fordras
minst två tredjedelars
(2/3) majoritet.
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