Det här behövs för att starta en ny förening
För att som ny förening ansöka om medlemskap i Svenska Boxningsförbundet behöver ni, innan
ansökan skickas in, ha ordnat med tre praktiska saker:
1. Föreningen måste ha ett organisationsnummer.
Detta nummer ansöker man om hos Skatteverket som hanterar organisationsnummer för
ideella föreningar. Kontakta Skatteverket på er ort för mer information om detta.
2. Ett protokoll eller bildandeprotokoll.
I protokollet ska det framgå att ni tillsammans ska starta en förening samt vilka som utgör
styrelsen (om ni inte haft årsmöte som bildandemöte så skriv ned styrelsen som verkar fram
till nästa årsmöte), vilka stadgar ni ska anta, namn på föreningen samt kontaktpersoner och
annat. Det räcker att man är 3 personer som är överens om att starta en förening. Men alla
intresserade har rätt att delta på mötet.
3. Ett exemplar av era stadgar.
Här rekommenderar vi i SBF att ni som förening använder er av RF:s normalstadgar för
idrottsförening och fyller i de luckor som finns i det dokumentet med vad som ska gälla för
just er förening. Viktigt att i era stadgar ange namn, organisationsnummer,
idrottstillhörighet, hemort, antal styrelsemedlemmar, suppleanter, valberedningens antal
etc. Tänk också på att inte skriva in några personuppgifter eller liknande i stadgarna då dessa
kan ta tid att ändra om personer inte skulle vara kvar i föreningen. Riksidrottsförbundets
stadgemall för idrottsföreningar hittar ni på denna sida:
http://www.rf.se/Undermeny/Dokumentbank/Stadgarochregler
Kontrollera gärna också er förenings namn:
- Namnet måste innehålla kopplingar till att det är en ideell förening, alltså bör ordet förening, klubb,
sällskap eller liknande finnas med i namnet. Detta i association med den idrotten som bedrivs (i detta
fall exempelvis ”boxningsklubb/idrottsklubb, boxningsförening/idrottsförening).
- Namnet får heller inte vara förväxlingsbart med redan existerande föreningar.
- Namnet får inte heller innehålla orden: förbund, svenska, läns, distrikt eller liknande då föreningen
alldeles för lätt kan komma att förknippas med en regional eller nationell organisation.
När ni har detta så är det dags för själva anmälningsproceduren:
Ansökan som ny förening gör ni via Svenska Boxningsförbundets hemsida – www.swebox.se
Väl där går ni in på För föreningar – Administration – Att bilda klubb.
I det formuläret som ni då kommer till anger ni ert Organisationsnummer, RF-nummer (detta endast
om er förening redan är medlem i RF via andra specialidrottsförbund), ert fullständiga namn, adress
till föreningen samt bankgiro/plusgiro (har föreningen inget så får ni komplettera med detta i
efterhand till lok@rf.se, ange då RF-nummer, organisationsnummer samt föreningens namn).
Därefter anger ni namn och kontaktuppgifter till er ordförande och kassör samt er idrottsansvarige i
föreningen (det kan vara ordförande eller kassör).
Slutligen bifogar ni era stadgar och ert bildandeprotokoll i word eller pdf-format samt skickar in
ansökan genom att ange hur föreningens firma är tecknad (detta anges i era stadgar) och namn och
kontaktuppgifter på firmatecknare.
Därefter skriver ni in företrädare för ansökan och kontaktuppgifter till denne och trycker på ”Skicka
In”.

Er ansökan har nu gått till Svenska Boxningsförbundet och kommer att behandlas. Är era dokument
korrekt ifyllda går processen fortare annars kommer eventuella kompletteringar som behövs göras
att meddelas föreningen.
Frågor om detta ställs till vik. Förbundskoordinator Patrik Bengtsson, på telefon 08-699 60 03 eller via
e-post patrik@swebox.se.

