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Ändringar i kap. 1 Stadgar
Svenska Simförbundets förbundsmöte (SSF-möte) har beslutat att göra ändringar i
Stadgar och tävlingsbestämmelser kap 1 Stadgar.
Ändringarna träder i kraft den 16 augusti 2018.

Enligt uppdrag
Mikael Jansson
Förbundschef
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Nuvarande lydelse

Ny lydelse

106 Beslutande organ i SSF och SDF

106 Beslutande organ i SSF och SDF

SSF högsta beslutande organ är SSF-mötet
och extra SSF-möte. När SSF-mötet inte är
samlat, är SSF-styrelsen högsta beslutande
organ.

SSF:s högsta beslutande organ är SSFmötet och extra SSF-möte. När SSF-mötet
inte är samlat, är SSF-styrelsen högsta
beslutande organ.

För tillämpningen av bestämmelser i
Avsnitt B, (Kapitel 2) Allmänna
bestämmelser och (Kapitel 3) Mästerskapsoch rekordbestämmelser samt Avsnitt C
(Kapitel 4-9), Simidrottsspecifika
tävlingsbestämmelser är Regelkommittén
beslutande organ. Vid oenighet i Regelkommittén ska frågan, med eget yttrande,
hänskjutas till SSF-styrelsen.

För tillämpningen av bestämmelser i
Avsnitt B, (Kapitel 2) Allmänna
bestämmelser och (Kapitel 3) Mästerskapsoch rekordbestämmelser samt Avsnitt C
(Kapitel 4-10), Simidrottsspecifika
tävlingsbestämmelser är Regelkommittén
beslutande organ. Vid oenighet i
Regelkommittén ska frågan, med eget
yttrande, hänskjutas till SSF-styrelsen.

SDF:s högsta beslutande organ är SDFmötet och extra SDF-möte. När SDF-mötet
inte är samlat, är SDF-styrelsen högsta
beslutande organ.

SDF:s högsta beslutande organ är SDFmötet och extra SDF-möte. När SDF-mötet
inte är samlat, är SDF-styrelsen högsta
beslutande organ.
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107 Beslutförhet för ändring i stadgar och
tävlingsbestämmelser

107 Beslutförhet för ändring i stadgar och
tävlingsbestämmelser

För ändring i Avsnitt A, (Kapitel 1)
Stadgar fordras beslut av SSF-möte med
minst 2/3 av antalet avgivna röster.

För ändring i Avsnitt A, (Kapitel 1)
Stadgar fordras beslut av SSF-möte med
minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Ändring i Avsnitt B, (Kapitel 2) Allmänna
bestämmelser och (Kapitel 3) Mästerskapsoch rekordbestämmelser får beslutas av
SSF-styrelsen.

Ändring i Avsnitt B, (Kapitel 2) Allmänna
bestämmelser och (Kapitel 3) Mästerskapsoch rekordbestämmelser får beslutas av
SSF-styrelsen.

Ändring i Avsnitt C, (Kapitel 4 – 9)
Simidrottsspecifika tävlingsbestämmelser
får beslutas av Regelkommittén.

Ändring i Avsnitt C, (Kapitel 4-10)
Simidrottsspecifika tävlingsbestämmelser
får beslutas av Regelkommittén.

Vid oenighet i SSF-styrelsen eller Regelkommittén ska frågan överlämnas till
närmast högre beslutsorgan. Beslut av det
högre beslutsorganet i sådan fråga fattas
med enkel majoritet.

Vid oenighet i SSF-styrelsen eller
Regelkommittén ska frågan överlämnas
till närmast högre beslutsorgan. Beslut av
det högre beslutsorganet i sådan fråga
fattas med enkel majoritet.

Bestämmelse som innebär rätt för ett
högre beslutsorgan att fatta beslut eller
meddela dispens får inte ändras av ett
lägre beslutsorgan. Detsamma gäller
bestämmelse som efter hänskjutande
beslutats av ett högre beslutsorgan, intill
dess beslutsrätten i samma fråga
återlämnats från det högre till det lägre
beslutsorganet.

Bestämmelse som innebär rätt för ett
högre beslutsorgan att fatta beslut eller
meddela dispens får inte ändras av ett
lägre beslutsorgan. Detsamma gäller
bestämmelse som efter hänskjutande
beslutats av ett högre beslutsorgan, intill
dess beslutsrätten i samma fråga
återlämnats från det högre till det lägre
beslutsorganet
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189 Vid ekonomiska oegentligheter

189 Vid ekonomisk eller annan
oegentlighet

Gör sig förening, dess företrädare eller
utövare, inom ramen för den idrottsliga
verksamheten, skyldig till ekonomiska
oegentligheter ägnade att allvarligt skada
idrottens anseende ska föreningen åläggas
utge straffavgift, högst 25 000 kr.
Föreningen ska för det eller de år
oegentligheterna förekommit gå miste om
samtliga erhållna mästerskapspoäng.

Gör sig en förening, dess företrädare eller
utövare, inom ramen för den idrottsliga
verksamheten, skyldig till ekonomisk
oegentlighet ägnade att allvarligt skada
idrottens anseende, otillåten vadhållning
eller manipulation av idrottslig
verksamhet, ska föreningen åläggas utge
straffavgift, högst 25 000 kronor.
Föreningen ska för det eller de år
oegentligheten förekommit gå miste om
samtliga erhållna mästerskapspoäng.
Fråga om åläggande av straffavgift prövas
av SSF:s Ansvarsnämnd. Fråga om
mästerskapspoäng prövas av SSFstyrelsen.

Fråga om åläggande av straffavgift prövas
av SSF:s Ansvarsnämnd.
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