Stadgar för SGBF
Stockholm-Gotlands Boxningsförbund (SGBF) Stadgar antagna på årsmötet 2016-09-06
§ 1 Syfte
Stockholm-Gotlands Boxningsförbund (SGBF) skall enligt dessa stadgar och Svenska
Boxningsförbundets (SBF) regelverk, såsom SBF:s regionala organ arbeta i enlighet med
detta förbunds ändamal för att främja den olympiska boxningen (AOB) inom olika områden.
§ 2 Verksamhetsområde
SGBF omfattar Stockholms och Gotlands län utom kommunerna Södertälje, Nykvarn,
Norrtälje och Sigtuna.
§ 3 Stadgar
Ändringar och/eller tillägg till dessa stadgar beslutas av SGBF:s årsmöte. För beslut om
stadgeändring krävs bifall av minst 2/3 av antalet avgivna röster.
§ 4 Beslutande instans
SGBF:s beslutande instanser är Årsmötet, Extra Årsmöte och SGBF:s styrelse. SGBFstyrelsen får tillsätta olika utskott och arbetsgrupper med syfte att leda viss verksamhet inom
SGBF:s arbetsområde.
§ 5 Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår
SGBF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med 1 jan till och med den 31
dec. SGBF-styrelsens arbetsår omfattar tiden från ett årsmöte till det påföljande.
§ 6 Sammansättning av styrelse och andra verksamhetsorgan
SGBF skall verka för att styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ får sådan
sammansättning att jämställdhet mellan könen beaktas och att ungdomar ingår.
§ 7 Firmateckning
SGBF:s firma tecknas av SGBF-styrelsen eller om den så beslutar, av två styrelseledamöter
gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.
§ 8 Upplösning av förbundet
Efter samråd med SBF kan ett SGBF-årsmöte upplösa distriktsorganisationen. Här krävs att

2/3 av medlemsklubbarna godkänner upplösningen. I beslut om upplösning av förbundet skall
anges att förbundets tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål.
§ 9 Tidpunkt och kallelse till Årsmöte
Årsmötet är SGBF:s högsta beslutande organ. Det hålls årligen före utgången av mars månad
på dag som Styrelsen bestämmer. Mötet får dock inte hållas på samma dag som en
Distriktsförbundsstämma (DF) pågår.
Styrelsen ansvarar för att kallelse till Årsmötet jämte förslag till föredragningslista skickas till
klubbarna senast tre (3) veckor före Årsmötet. Kallelse kan ske via SGBF:s hemsida, via epost, fax, facebookgrupp eller brev. Förslag om stadgeändring eller annat förslag av väsentlig
betydelse för SGBF eller dess föreningar skall utsändas med kallelsen.
Endast de föreningar som har erlagt medlemsavgiften till SGBF kallas.
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med
budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttranden skall finnas
tillgängliga för föreningarna senast en vecka före Årsmötet.
§ 10 Motioner och motionsrätt
Motioner och förslag till ärenden att behandla vid Årsmötet skall vara Styrelsen tillhanda
senast fyra (4) veckor före mötet.
Rätt att inge motioner och förslag tillkommer varje enskild medlem i SGBF-förening som
erlagt medlemsavgift.
§ 11 Rösträtt, sammansättning och beslutsförbarhet.
Årsmötet består av ett ombud från varje godkänd förening inom distriktet. Ombud får
representera endast en förening och har en röst. Ombudet får inte vara ledamot i SGBF:s
styrelse. Röstlängd skall upprättas och uppta de föreningar som senast 31 dec året innan
årsmötet fullgjort sina skyldigheter och förpliktelser till SBF och SGBF, samt de förpliktelser
som kan ha bestämts av tidigare årsmöte. Röstlängden gäller oförändrad fram till dess ny
röstlängd har upprättats. Styrelsen har rätt att ta ut en påminnelse/förseningsavgift visavi de
klubbar som inte fullgjort sina skyldigheter inom stipulerad tid. Dessa är då fortsatt
medlemmar, har yttranderätt men kallas inte till årsmötet och äger ej heller rätt att rösta på
detta.
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal ombud som efter kallelse i vederbörlig ordning
deltar i på mötet.
§ 12 Ärenden vid Årsmötet
1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd
som Styrelsen upprättat.

2. Fastställande av föredragningslista.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
4. Val av ordförande för mötet.
5. Val av sekreterare för mötet.
6. Val av två protokollsjusterare tillika två rösträknare.
7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser.
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1/1-31/12
b) Styrelsens förvaltningsberättelse för tiden 1/1-31/12
c) SGBF:s revisorers berättelse för samma tid
8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsens förvaltning
9. Behandling av förslag till verksamhetsplanen för SGBF med ekonomisk plan
10. Fastställande av årsavgift till SGBF
11. Behandling av motioner som inkommit till Styrelsen samt Styrelsens
egna förslag.
12. Val av Ordförande för SGBF, tillika Ordförande för Styrelsen för en period av ett (1) år
13. Val av två (2) styrelseledamöter för en period av två (2) år
14. Val av två (2) suppleanter för en period av ett (1) år
15. Val av en (1) ordinarie revisor och en suppleant för denne med uppgift att granska
verksamhet, räkenskaper och förvaltning för en period av ett (1) år. Får ej vara medlem
i styrelsen.
16. Val av ordförande och två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år.
Beslut av större ekonomisk betydelse för SGBF eller dess föreningar får inte fattas om ärendet
inte finns med i kallelsen till Årsmötet.

§ 13 Extra Årsmöte
Styrelsen har rätt att kalla till ett extra Årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till ett extra Årsmöte när ordinarie revisor kräver detta eller då
minst en tredjedel (1/3) av de röstberättigade föreningarna inom distriktet begär det. Sådan
framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran samt vara

undertecknad av samtliga föreningar som står bakom begäran.
När Styrelsen mottagit begäran om extra Årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant
möte att hållas inom en månad från kallelsen. Kallelse med förslag på föredragningslista för
det extra Årsmötet skall tillställas röstberättigade föreningar senast sju dagar före mötet.
Underlåter styrelsen att utfärda förskriven kallelse får de som gjort framställan utfärda
kallelse i enlighet med föregående stycke.
Vid det extra Årsmötet får endast de ärenden som finns på föredragningslistan behandlas.
Ett extra Årsmöte får ej äga rum samtidigt som DF-stämma eller SBF:s Årsmöte pågår.
§ 14 Beslut och omröstning.
Beslut på Årsmötet fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning
(votering). Omröstning sker öppet. Voteringen kan på begäran av röstberättigat ombud bli
sluten.
Med undantag för de i §3 och §8 nämnda fallen avgörs, vid omröstning, alla frågor genom
enkel majoritet.
Beslut fattade vid årsmötet gäller fr.o.m. mötets avslutande.
§ 15 Sammansättning av valberedningen
Valberedningen består av tre (3) ledamöter, varav en är ordförande. Valberedningen utses på
årsmötet.
Valberedningen sammanträder när ordföranden eller de två övriga ledamöterna tillsammans
så bestämmer.
§ 16 Valberedningens ålägganden.
Valberedningen skall senast fyra (4) veckor före Årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid
utgår om de vill kandidera för nästkommande mandatperiod. Senast tre (3) veckor före
Årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade föreningar vilka som står på tur att avgå
och namnen på dem som avböjt återval.
Senast en (1) vecka före förbundsmötet ska valberedningen delge röstberättigade föreningar
sitt förslag samt förslag till revisorer och meddela namnen på de kandidater i övrigt som
föreslagits.
§ 17 Förslagsrätt till valberedningen samt nominering vid SGBF-mötet
Kandidatnomineringen är fri vilket innebär att enskilda medlemsföreningar eller
medlemsförening kan nominera kandidater utöver dem som föreslagits av valberedningen.
Den som vid Årsmötet föreslår kandidat, som inte är närvarande, måste försäkra sig om att
personen är villiga att åta sig uppdraget.
§ 18 Revision av räkenskaperna

Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast tre (3) veckor före
SGBF-mötet och skall efter verkställd revision vara styrelsen tillhanda senast 7 dagar före
årsmötet.
§ 19 Sammansättning av styrelsen
Styrelsen utgörs av ordföranden, fyra övriga ledamöter samt 2 suppleanter. Samtliga valda av
årsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. I undantagsfall, om
särskilda omständigheter råder, kan Årsmötet godkänna färre antal styrelseledamöter.
Ordförande utses på 1 år. Övriga ledamöter utses för en tid av två (2) år varvid hälften väljs
växelvis på varje årsmöte.
Styrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och
förslagsrätt, men inte rösträtt.
§ 20 Styrelsens åligganden
Styrelsen är SGBF:s beslutande organ mellan SGBF:s Årsmöten.
Styrelsen skall:
1. Verkställa Årsmötets beslut och verka för den löpande verksamheten som rör SGBF
2. Hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna och övervaka
den idrottsliga ordningen i dessa.
3. Verka för boxningens intressen i distriktet
4. Handha och ansvara för SGBF:s medel
5. Bereda ärenden som skall föreläggas Årsmötet
6. Förelägga Årsmötet förslag till verksamhetsplan med ekonomisk plan
7. Sköta kontakter med Riksidrottsförbundet, Riksidrottsnämnden, SBF, Stockholmsidrotten,
SISU och liknande samt bistå dem med rapporter, upplysningar och yttranden.
8. Utöva prövningsrätt i ärenden i enligt med RF stadgar och Kap 4:28 i SBF:s stadgar
9. Föra protokoll och sköta förbundets bokföring
§ 21 Kallelse till styrelsen, beslutsförbarhet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsför när samtliga ledamöter
och suppleanter kallats och minst tre av dem är närvarande. För beslut krävs enkel majoritet.
Vid lika rösttal har ordföranden utslagsröst. Röstning i styrelsen får inte ske genom fullmakt.
Om ordföranden finner det särskild påkallat kan brådskande ärenden avgöras skriftligen via epost, Skype eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall protokollföras och anmälas vid
nästkommande styrelsemöte.
§ 22 Styrelsens överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa ärenden till verkställande utskott, som utses
inom styrelsen, till kommitté eller annat tillfälligt organ som tillsatts för en särskild uppgift,
eller på enskild styrelseledamot.

Den som fattar beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall regelbundet
underrätta Styrelsen härom. Likaså skall beslut som fattas av delegerad kontinuerlig
avrapporteras till styrelsen. Styrelsen avgör i vilken form rapporteringen skall ske.
§ 23 Medlemsförening.
Som medlemsförening räknas varje godkänd förening som verkar inom det geografiska
område som beskrivs i § 2 och fullgjort sina skyldigheter mot SGBF.
Föreningen skall ha stadgar, en tydlig styrelse, kontaktbara adresser samt bank- och/eller
plusgiro. Dessa uppgifter skall vara SGBF-styrelsen tillhanda innan godkännande. Föreningen
skall även vara godkänd av SBF.
Medlemsföreningen förbinder sig att följa SBF:s och SGBF:s stadgar. Innan förening blir
godkänd skall årsavgiften vara erlagd.
Innan SGBF-styrelsens godkännande får föreningen inte delta i distriktets tävlings- eller
utbildningsarrangemang. Information om den nya klubben skall läggs ut på distriktets
hemsida.
§ 24 Uteslutning m m
Medlemsförening får inte uteslutas av annan anledning än att denne har försummat att betala
av SGBF beslutade avgifter, motarbetat SGBF:s verksamhet eller ändamål, eller
uppenbarligen skadat SGBF:s intressen.
Beslut om uteslutning får antingen vara definitiv eller begränsad till att omfatta viss tid. Sådan
tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får SGBF i stället meddela
medlemsföreningen en varning.
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemsföreningen, inom viss tid
dock minst 21 dagar, fått tillfället att yttra sig över de omständigheter som föranlett att
medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen
skall iaktta för överklagande. Detta gäller inte vid utebliven inbetalning av medlemsavgift.
Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av SGBF:s styrelse och får av den berörda
föreningen överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.
§ 25 Förtjänsttecken
Styrelsen kan på egen hand, eller efter förslag, utse kandidater till ett Förtjänsttecken som
utdelas vid varje ordinarie Årsmöte. Hedersbetygelsen går till den/de som nedlagt ett stort
arbete för distriktet eller på annat sätt verkat för distriktets bästa.

