Upplösning av domarklubb eller sammanslagning
1) Det krävs årsmötesbeslut i enlighet med respektive stadgar för att genomföra en omstrukturering/för att
överföra verksamhet. Ev överblivande medel skall disponeras enligt på dessa möten fattade beslut.
2) Såväl den överlämnande som den mottagande klubben måste med tydlighet fatta beslut som täcker de
eventuella åtgärderna. (upplösning/överförande/mottagande av verksamhet/annan åtgärd)
3) De eventuella tillgångarna enligt punkt 1 kan avtalsrättsligt överföras i separat ordning mellan
föreningarna - detta avgörs också av de specifika omständigheterna i respektive fall. Sitter en klubb
exempelvis på en tillgång eller ett avtal med ex.vis kommun eller liknande kan det vara enklare att låta
denna juridiska person "leva vidare" - dvs att man överför verksamheten dit.
4) På grund av "tradition och hjärta" - rörelsen är ju i viss del rätt konservativ - kan det vara bra att
formellt starta en helt ny förening som därmed ansvarar för de gemensamma tillgångarna och
medlemmarna - och inte bara att låta en klubb "gå upp" i en annan. Rent juridiskt så behöver detta inte
betyda så mycket - men rent emotionellt kan det hjälpa vissa medlemmar att på ett enklare sätt inte
känna att man ger sig in på någon annans "revir".
(Det finns ett problem i domarklubbar liksom i fotbollföreningar där grannklubbar ju ofta "fejdar" och
där eldsjälar kan se ett problem med ett ev samarbete.)
5) Rent juridiskt är det tveksamt om man kan definiera en ideell förening som "passiv". Märkliga
tvistesituationer kan uppstå i fall där en förening helt enkelt somnar in och där det senare uppdagas att
det finns ev tillgångar eller likande som måste fördelas. Frågan som uppstår är huruvida en ideell
förening som inte efterlever sina stadgar och som inte genomför årsmöten osv osv faktiskt ens
existerar!
Läs vidare vad Christer Pallin (RF:s chefsjurist) skriver om vilande idrottsföreningar: (inte riktigt
applicerbart på SFDF situation men ändå): http://www.rf.se/For-idrottsforeningar/JSTOD/Juridikspalten/2005/Vilande-forening-och-nagot-om-insomnad-forening/
6) SvFF jurist förespråkar att vi lägger ned de klubbar där det inte kommer bedrivas någon verksamhet.
Upplösning måste ske i enlighet med klubbens stadgar enligt punkt 1
7) När vi konstruerar nya stadgar för nya/sammanslagna DK är det naturligtvis centralt att
verksamhetsområden och uppgifter tydligt synkas mellan de respektive klubbarna. På SFDF hemsida
finns förslag till stadgar för en domarklubb som man kan använda om man bildar en ny domarklubb
eller går samman. (www.sfdf.se (SFDF/Stadgar))

