Stadgar för
Svenska Orienteringsförbundet
gällande från och med 2018-03-18

I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1§
Ändamål

Svenska Orienteringsförbundet (SOFT), i dessa stadgar benämnt förbundet, har till
uppgift att främja, utveckla och administrera den svenska orienteringsidrotten och att
företräda denna nationellt och internationellt.
Förbundet omfattar följande orienteringsidrotter (grenar): Orienteringslöpning (OL),
Precisionsorientering (PreO), Mountainbikeorientering (MTBO) och Skidorientering
(SkidO). Samtliga grenar utövas normalt i naturen, på allemansrättslig grund, och kan
utövas såväl som tävlingsidrott som friluftsaktivitet.
Förbundets verksamhet ska bedrivas på sådant sätt, att den står i överensstämmelse med
idrottsrörelsens verksamhetsidé enligt 1 kap Sveriges Riksidrottsförbunds stadgar.
Förbundet, dess specialdistriktsförbund (OF) och föreningar ska aktivt verka för en
dopingfri idrott.
2§
Sammansättning

Förbundet består av de föreningar, som är medlemmar i förbundet. Genom
medlemskap i förbundet blir föreningen också ansluten till Riksidrottsförbundet.
3§
Tillhörighet

Förbundet är medlem i Sveriges Riksidrottsförbund (RF), Internationella
Orienteringsförbundet (IOF) och Svenskt Friluftsliv.
4§
Distrikt

Förbundets distriktsorgan är specialdistriktsförbunden för orientering.
5§
Beslutande organ

Förbundets beslutande organ är ordinarie förbundsmöte, extra förbundsmöte och
förbundsstyrelsen.
6§
Verksamhetsår, räkenskapsår, arbetsperiod

Förbundets verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår (1 januari - 31 december).
Förbundsstyrelsens arbetsperiod omfattar tiden från förbundsmöte till och med
nästkommande ordinarie förbundsmöte.
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7§
Sammansättning av styrelse m.m.

Förbundet, dess OF och dess föreningar ska eftersträva jämställdhet mellan könen och
variation i ålder då styrelser, kommittéer och andra organ väljs.
8§
Arbetstagare

Arbetstagare hos förbundet eller OF får inte vara ledamot i förbundsstyrelsen.
Arbetstagare inom RF:s organisationer får inte vara revisor eller revisorssuppleant i
förbundet.
9§
Stadgar och bestämmelser

Förbundets verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar och enligt antagna instruktioner och
tävlingsregler. Därutöver gäller i tillämpliga delar RF:s stadgar, IOF:s stadgar och av IOF
fastställda regler för internationell tävlingsverksamhet.
10 §
Stadgeändring

Förslag till ändring av förbundets stadgar ska skriftligen avges enligt 13 § eller direkt av
förbundsstyrelsen. Ärende om stadgeändring får inte avgöras vid förbundsmöte, om inte
ärendet i förväg upptagits på föredragningslistan.
För bifall till sådant förslag krävs beslut av förbundsmöte med minst 2/3 av antalet
avgivna röster.
11 §
Förbundets upplösning

För upplösning av förbundet krävs beslut härom med minst 2/3 av antalet avgivna
röster vid två på varandra följande förbundsmöten, hållna med minst sex månaders
mellanrum. Minst ett av dessa möten ska vara ordinarie förbundsmöte.

II

FÖRBUNDSMÖTE

12 §
Tidpunkt, sammansättning, kallelse

Ordinarie förbundsmöte hålls vartannat år under tidsperioden 15 mars - 15 april på tid
och plats som förbundsstyrelsen bestämmer.
Förbundsmöte består av ombud för medlemsföreningarna inom respektive OF, utsedda
av OF-möte eller av OF:s styrelse i de fall OF-mötet uppdragit till styrelsen att utse
ombud. Då ombud utses bör jämställdhet mellan könen och variation i ålder
eftersträvas.
Kallelse till ordinarie förbundsmöte utfärdas av förbundsstyrelsen senast tre månader
före mötet, dels genom annons i förbundets officiella tidskrift (Skogssport), dels genom
brev eller e-post till OF.
Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna översänds till OF senast 15 januari.
Förbundsstyrelsen ska sträva efter att översända sina egna förslag senast 15 januari.
Förslag till föredragningslista för mötet, verksamhetsberättelser, årsredovisningar,
revisionsberättelser, verksamhetsplan med ekonomisk plan samt förbundsstyrelsens
förslag och inkomna motioner till förbundsmötet ska sändas till OF och anmälda
ombud senast två veckor före mötet. Motionerna ska vara åtföljda av förbundsstyrelsens
yttrande. Motion som kommer från förening ska även åtföljas av OF-styrelsens yttrande.
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13 §
Förslags avgivande

Förslag till ärende att behandlas vid ordinarie förbundsmöte (motion) ska skriftligen vara
respektive OF och förbundets kansli tillhanda senast den 1 november året före mötet.
Rätt att inge sådant förslag tillkommer OF samt till förbundet ansluten förening. Berört
OF:s yttrande över motioner från eget distrikts föreningar ska vara förbundets kansli
tillhanda senast den 1 december.
14 §
Rösträtt

Vid förbundsmöte har varje OF en röst för varje påbörjat tiotal till förbundet anslutna
föreningar inom distriktet - dock minst två röster.
Det åligger förbundsstyrelsen att årligen upprätta röstlängd för förbundsmöte att gälla
för tiden 1 januari – 31 december påföljande år. Röstlängden ska uppta de föreningar
som senast den 1 november erlagt av förbundsmötet fastställd årsavgift och i
förekommande fall erlagt av OF-möte fastställd årsavgift. Röstlängd gäller oförändrad
till dess ny röstlängd upprättats.
15 §
Ombud

OF får sända ett ombud för varje röst. Ett ombud får företräda högst två röster.
Ombud ska vara medlem i en till förbundet ansluten förening inom det distrikt som
vederbörande representerar. Ombud får företräda endast ett distrikt. Ledamot av
förbundsstyrelsen får inte vara ombud.
Meddelande om utsedda ombud bör vara förbundet tillhanda senast tre veckor före
ordinarie förbundsmöte.
Vid förhinder för anmält ombud får OF utse ersättare. Sådant ombud ska till mötet
medföra behörighetshandling från det OF som vederbörande representerar.
16 §
Föredragningslista

Föredragningslista vid ordinarie förbundsmöte ska uppta följande punkter.
1.
Mötets öppnande.
2.
Fastställande av röstlängd för mötet.
3.
Fastställande av föredragningslista och arbetsordning för mötet.
4.
Fråga om mötets behöriga utlysande.
5.
Val av mötesledning.
6.
Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera
protokollet.
7.
Val av två rösträknare.
8.
Val av redaktionskommitté för mötet.
9.
Behandling av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelser för de två
senaste verksamhetsåren.
10.
Behandling av förbundsstyrelsens årsredovisningar för de två senaste
räkenskapsåren
11.
Behandling av revisorernas berättelser för de två senaste
räkenskapsåren.
12.
Beslut om disponering av tillgängliga vinstmedel
13.
Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning.
14.
Behandling av förslag från förbundsstyrelsen eller revisorerna.
15.
Behandling av förslag, som inkommit enligt 13 § (motioner).
16.
Fastställande av verksamhetsplan för de nästkommande två
verksamhetsåren.
17.
Beslut om föreningarnas årsavgift under nästkommande två
räkenskapsår.
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18.
19.
20.
21.

22.
23
24.
25.

Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för de nästkommande två
räkenskapsåren.
Val av förbundsordförande, tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för
tiden till och med nästkommande ordinarie förbundsmöte.
Val av åtta styrelseledamöter för tiden till och med nästkommande
ordinarie förbundsmöte.
a) Val av en revisionsbyrå med en auktoriserad revisor som får till
uppgift att granska förbundets förvaltning och räkenskaper för tiden till
och med nästkommande ordinarie förbundsmöte.
b) Val av en lekmannarevisor med personlig ersättare med uppgift att
granska förbundets verksamhet för tiden till och med nästkommande
ordinarie förbundsmöte.
Beslut om arvoden till förbundsstyrelsens ordförande och ledamöter
Beslut om val av ombud till riksidrottsmötet
Val av ordförande och ytterligare tre ledamöter i valberedningen för
nästkommande ordinarie förbundsmöte.
Mötets avslutande.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse får inte fattas om den inte finns med i det
förslag till föredragningslista, som ska sändas till OF och anmälda ombud senast två
veckor före mötet.
17 §
Valbarhet

Protokolljusterare vid förbundsmöte väljs bland ombuden.
Valbar vid valen enligt 16 §, punkterna 18-22, är varje person, som är medlem i en till
förbundet ansluten förening.
Ledamot i förbundsstyrelsen eller OF-styrelse är inte valbar som revisor eller
revisorssuppleant.
Om arbetstagares valbarhet stadgas i 8 §.
18 §
Yttrande- och förslagsrätt

Yttrande- och förslagsrätt vid förbundsmöte tillkommer förutom ombuden även
förbundsstyrelsens ledamöter och förbundets revisorer samt valberedningens ledamöter
i fråga om val.
Yttranderätt tillkommer representant för RF, ledamot i av förbundsstyrelsen utsedd
arbetsgrupp, förbundschefen samt person som särskilt kallats av förbundsstyrelsen.
Förbundsstyrelsen får inbjuda gäster att närvara vid förbundsmöte.
19 §
Beslut

Förbundsmöte är beslutsmässigt med det antal röster som företräds av de ombud som
deltar i mötets beslut.
När överläggning har avslutats lägger mötesordföranden fram förslag till beslut, vilka
förslag ska utformas så att de kan besvaras med ja eller nej.
Beslut fattas med acklamation (bifallsrop) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Omröstning ska ske öppet. I ärende som avser val ska, om röstberättigat ombud begär
det, omröstningen vara sluten.
Förbundsmötes beslut utgörs, utom i fråga om val, stadgeändring och förbundets
upplösning, av den mening som fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika
röstetal, den mening som biträds av mötesordföranden. Om mötesordföranden inte är
röstberättigad avgör lotten.
Vid val anses den eller de valda som fått de flesta rösterna. Vid val med slutna sedlar får
valsedel för att betraktas som giltig inte uppta fler namn än det antal som ska väljas och
endast namn på nominerade personer. Vid lika röstetal avgör lotten.
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Om beslut som avser stadgeändring och förbundets upplösning stadgas i 10 och 11 §§.
Beslut bekräftas med klubbslag.
20 §
Protokoll

Kopia av justerat protokoll från förbundsmöte utsänds till OF senast två månader efter
mötet.
21 §
Valberedning

För beredning av valen vid nästkommande ordinarie förbundsmöte utses en
valberedning bestående av ordförande och ytterligare tre ledamöter. Valberedningen ska
bestå av två kvinnor och två män.
Valberedningen ska senast den 1 augusti året före ordinarie förbundsmöte skriftligen
uppmana förbundsstyrelsens ledamöter och revisorerna att senast den 1 september
meddela om de är beredda att kandidera för kommande period.
Valberedningen ska senast den 1 oktober meddela samtliga OF vilka av de tillfrågade
som avböjt kandidatur, samt anmoda OF att skriftligen senast den 31 december föreslå
namn på kandidater enligt 16 §, punkterna 19 - 20.
Med ledning av de förslag som inkommit från OF och förslag som direkt väckts inom
valberedningen ska valberedningen föreslå namn på kandidater till var och en av de i
16 §, punkterna 5 - 8 och 19 - 21, nämnda posterna. Förslaget för punkterna 19 - 21 ska
översändas till OF och anmälda ombud senast två veckor före mötet. Valberedningen
ska samtidigt redovisa sitt förslag till arvode för förbundsstyrelsens valda ledamöter.
Vid förbundsmötet får såväl ombud som valberedning föreslå ytterligare kandidater.
Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen föra vidare vad vederbörande i
denna egenskap fått kännedom om.
22 §
Extra förbundsmöte

Extra förbundsmöte utlyses av förbundsstyrelsen, då den finner erforderligt, eller då
revisorerna eller minst 1/5 av OF i angivet ärende kräver detta. Sådant möte får inte
hållas då riksidrottsmötet pågår.
Kallelse till extra förbundsmöte utfärdas senast tre veckor före mötet genom brev eller
e-post till OF. Kallelsen ska även innehålla förslag till föredragningslista för mötet.
Ombud vid extra förbundsmöte ska medföra behörighetshandling från det OF som
vederbörande representerar.
Vid extra förbundsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.

III

FÖRBUNDSSTYRELSEN

23 §
Sammansättning m.m.

Förbundsstyrelsen består av förbundsordföranden och ytterligare åtta av förbundsmöte
valda ledamöter.
Styrelsen ska vara sammansatt så att kvinnor och män är representerade med minst 40
procent vardera.
Styrelsen utser bland de av förbundsmöte valda ledamöterna en vice ordförande.
Styrelsen ska kalla förbundschefen till sina sammanträden.
Då ärende som direkt berör den anställda personalens arbetsförhållanden ska behandlas
på styrelsemöte ska styrelsen kalla en personalrepresentant att närvara vid behandlingen
av detta ärende.
Styrelsen får vid behov kalla särskild sakkunnig att närvara vid behandlingen av visst
ärende.
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Förbundschefen och de som har kallats att närvara i enlighet med femte och sjätte
styckena får delta i överläggningarna men ej i besluten.
Styrelsens sammanträden ska protokollföras och om styrelsen finner lämpligt kan
särskild person anlitas att föra protokoll vid styrelsens möten.
24 §
Arbetsgrupper

Styrelsen kan vid behov tillsätta särskilda de arbetsgrupper som behövs och utfärdar
arbetsbeskrivning för dessa.
25 §
Sammanträden

Styrelsen sammanträder på tidpunkt då ordföranden finner lämpligt, eller då minst fem
ledamöter så begär.
Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas senast 14 dagar före sammanträdet.
Föredragningslista och övriga handlingar utsänds senast fem dagar före sammanträdet.
Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden i ordförandens ställe. Vid förfall
även för vice ordföranden öppnas sammanträdet av den styrelseledamot som varit
ledamot i styrelsen längsta tiden, varefter denne leder val av ordförande för
sammanträdet.
26 §
Beslut

Styrelsen är beslutsmässig då minst fem röstberättigade ledamöter är närvarande.
Om ordföranden finner det nödvändigt kan brådskande ärende behandlas vid
sammanträde som sker genom skriftväxling eller genom telefonsamtal. Redogörelse för
sådant sammanträde och vad som därvid beslutats lämnas vid nästkommande
styrelsesammanträde, varvid det protokoll som upprättats vid sammanträdet ska finnas
tillgängligt.
Styrelsen har rätt att delegera sin beslutanderätt till styrelseledamot, arbetsgrupp eller
tjänsteman. För varje beslut om delegering ska omfattningen anges i protokollet från
sammanträdet.
27 §
Uppgift

Förbundsstyrelsen har till uppgift att främja, utveckla och administrera den svenska
orienteringsidrotten. Styrelsen ska bl.a.
1.
verkställa förbundsmötes beslut,
2.
ansvara för och förvalta förbundets medel,
3.
för varje räkenskaps- och verksamhetsår upprätta
verksamhetsberättelse med årsredovisning, som ska bestå av
förvaltningsberättelse och resultat- och balansräkning,
4.
årligen utsända förbundets årsredovisning till OF,
5.
till årsstämma överlämna sina verksamhetsberättelser med
årsredovisningar samt revisorernas berättelser för de två senaste
räkenskaps- och verksamhetsåren,
6.
bereda de ärenden som ska föreläggas förbundsmöte,
7.
bestämma tid och ort för förbundsmöte enligt 2 kap 12 § samt
ombesörja kallelser till stämman,
8.
tillsätta förbundets förbundschef (FC) samt besluta om instruktion för
FC,
9.
ansvara för verksamheten vid förbundets kansli, samt fastställa
förbundskansliets organisation,
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

tillse, att förbundets arkiv, samlingar och övriga egendom vårdas och
underhålls samt att förteckning förs över förbundets egendom,
tillse att RF:s anvisningar om upptagning av nya föreningar och
uteslutning av föreningar följs,
fastställa OF:s namn och verksamhetsområden,
följa och stödja verksamheten inom OF och föreningarna,
svara för erforderlig information till föreningar, OF, myndigheter och
massmedia,
avge vederbörliga rapporter och yttranden,
ansvara för att svenska mästerskap genomförs i samtliga grenar,
ansvara för det nationella tävlingsprogrammet för samtliga grenar,
avgöra ansökning om anordnande av i internationell tävling för samtliga
grenar,
engagera sig i det internationella samarbetet och därigenom bidra till
den internationella orienteringssportens utveckling,
i övrigt sköta löpande ärenden och fullgöra de skyldigheter som enligt
dessa stadgar ankommer på förbundsstyrelsen

28 §
Prövningsrätt

Förbundet förbehåller sig bestraffningsrätten i samtliga ärenden som avses i 14 kap RF:s
stadgar.
Förbundsstyrelsen handlägger och fattar beslut i sådana bestraffningsärenden som avses
i 14 kap RF:s stadgar.
Förbundsstyrelsen prövar sådana överklaganden som enligt 15 kap RF:s stadgar ska
överklagas till förbundet.
Böter enligt 14 kap RFs stadgar får åläggas enskild person med högst 25 000 kr.
Ådömda böter ska betalas senast inom fyra veckor från den dag då meddelande om
beslutet mottagits.
Vid brott mot dopingreglerna gäller för ledare, tränare, aktiv eller annan
förbundsfunktionär återbetalningsskyldighet av under året erhållna bidrag.
29 §
Revision

Styrelsens förvaltning och räkenskaper revideras av en av förbundsmötet utsedd
revisionsbyrå. RF har rätt att efter anmälan till SF utse ytterligare en revisor i SF.
Revisorn ska senast den 1 mars årligen, efter verkställd revision, till förbundsstyrelsen
överlämna undertecknad revisionsberättelse.
Styrelsens verksamhet ska årligen granskas av en av förbundsmötet utsedd
lekmannarevisor. Lekmannarevisorn ska granska att förbundets verksamhet sköts på ett
ändamålsenligt sätt och om förbundets interna kontroll är tillräcklig samt senast den 1
mars årligen, efter verkställd granskning, till förbundsstyrelsen överlämna en
granskningsrapport.
Styrelsens räkenskaper, protokoll, och övriga för revisionen av det senaste verksamhetsoch räkenskapsårets erforderliga handlingar ska överlämnas till revisorerna senast den 15
februari året efter verksamhets- och räkenskapsåret.
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IV

DISTRIKTEN

30 §
SOFT-distrikt

Inom varje SOFT-distrikt ska finnas ett OF, som är organ för Svenska
Orienteringsförbundets regionala verksamhet.
OF:s namn och verksamhetsområden fastställs av förbundsstyrelsen (bilagd).
31 §
Sammansättning

OF omfattar de föreningar, som är medlemmar i Svenska Orienteringsförbundet och
som har sin hemort inom SOFT-distriktets geografiska område.
32 §
Stadgar

OF, som är en självständig ideell förening, ska organisera sin verksamhet enligt av OFmöte fastställda och av SOFT:s styrelse godkända stadgar.
OF:s stadgar ska följa de av förbundsmötet fastställda normalstadgarna för OF.

V

FÖRENINGARNA

33 §
Medlemskap i förbundet

Ideell förening, som består av enbart fysiska personer, får efter ansökan upptas som
medlem i förbundet. Ansökan om medlemskap i förbundet görs digitalt via RF:s
hemsida. Ansökan ska åtföljas av gällande årsavgift.
Om ansökan avslås ska förbundet meddela den sökande föreningen skälet härför. Beslut
om avslag kan överklagas hos Riksidrottsnämnden enligt reglerna i 15 kap RF:s stadgar.
För att behålla sitt medlemskap i förbundet ska förening årligen, senast den 31 mars,
erlägga årsavgift till SOFT och det OF som föreningen tillhör, samt att föreningens
uppgifter i IdrottOnline skall vara uppdaterade med rätt mailadress till föreningen
och/eller dess organisationsledare och dess medlemsregister uppdateras löpande.
Förening som önskar utträda ur förbundet ska anmäla det skriftligt. Förbundet får
utesluta förening som, trots påminnelser, underlåter att följa vad som föreskrivs i RF:s
eller förbundets stadgar. Beslut om uteslutning kan överklagas hos Riksidrottsnämnden
enligt 15 kap RF:s stadgar.
34 §
Distriktstillhörighet

Förening tillhör dels det SOFT-distrikt inom vars område föreningens hemort är
belägen, dels det RF-distrikt inom vars område föreningens hemort är belägen.

Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.svenskorientering.se

8

NORMALSTADGAR FÖR SPECIALDISTRIKTSFÖRBUND I
ORIENTERING
I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1§
Ändamål

.............................. (t ex Skånes) Orienteringsförbund (OF) ska främja, utveckla och
samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet med Svenska
Orienteringsförbundets (SOFT) förbundsmötes och SOFT:s styrelses beslut.
2§
Sammansättning

................................... (t ex Skånes) Orienteringsförbund omfattar de föreningar som är
medlemmar i SOFT och som har sin hemort inom distriktets geografiska område.
3§
Verksamhetsområde

.................................... (t ex Skånes) Orienteringsförbunds verksamhet utövas inom
.................................... (t ex Skånes) SOFT-distrikt, som omfattar …...........................
..……………………………………....................................
4§
Beslutande organ

OF:s beslutande organ är ordinarie OF-möte, extra OF-möte och OF-styrelsen.
5§
Verksamhetsår, räkenskapsår, arbetsperiod

OF:s verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår (1 januari - 31 december). OFstyrelsens arbetsperiod omfattar tiden från OF-möte till och med nästkommande
ordinarie OF-möte.
6§
Sammansättning av styrelse m.m.

OF ska eftersträva jämställdhet mellan könen och variation i ålder då styrelser,
kommittéer och andra organ väljs.
7§
Arbetstagare

Arbetstagare hos SOFT eller OF får inte vara ledamot i OF-styrelse.
Arbetstagare inom RF:s organisationer får inte vara revisor eller revisorssuppleant i OF.
8§
Stadgar

.................................... (t ex Skånes) Orienteringsförbunds verksamhet bedrivs enligt dessa
stadgar, SOFT:s stadgar samt antagna instruktioner och tävlingsregler. Därutöver gäller i
tillämpliga delar stadgarna för Sveriges Riksidrottsförbund (RF).
För ändring av dessa stadgar krävs dels beslut av OF-möte med minst 2/3 av antalet
avgivna röster, dels godkännande av SOFT:s styrelse.
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II

OF-MÖTE

9§
Tidpunkt, sammansättning, kallelse

Ordinarie OF-möte hålls varje år senast den 14 mars på tid och plats som OF-styrelsen
bestämmer. OF-möte får dock inte hållas då RF:s distriktsförbunds årsmöte (DFstämma) eller SOFT:s förbundsmöte pågår.
OF-möte består av ombud för OF:s föreningar.
Kallelse till ordinarie OF-möte utfärdas av OF-styrelsen senast två månader före mötet,
genom brev eller e-post till OF:s föreningar.
Förslag till föredragningslista för mötet, verksamhetsberättelse, årsredovisning och
revisionsberättelse samt övriga erforderliga handlingar översänds till föreningarna senast
två veckor före mötet.
10 §
Förslags avgivande

Förslag till ärende att behandlas vid ordinarie OF-möte ska skriftligen vara OF-styrelsen
tillhanda senast fyra veckor före mötet.
Inom OF röstberättigad förening samt medlem i sådan förening har rätt att inge förslag.
Förslag från föreningsmedlem ska först behandlas av dennes förening, som med eget
yttrande sänder förslaget vidare inom angiven tid.
11 §
Rösträtt

Vid OF-möte har varje röstberättigad förening en röst.
SOFT upprättar årligen röstlängd för OF-möte att gälla för tiden 1 januari – 31
december påföljande år. Röstlängden upptar de föreningar i distriktet som den 1
november till SOFT erlagt av förbundsmötet fastställd årsavgift och insänt årsrapport
samt fram till denna tidpunkt erlagt av OF-möte fastställd årsavgift. OF meddelar i
förekommande fall SOFT senast 15 november vilka föreningar i distriktet som den 1
november inte erlagt av OF-möte fastställd årsavgift. SOFT översänder därefter
röstlängd till OF senast den 15 december.
Röstlängd gäller oförändrad till dess ny röstlängd upprättats.
12 §
Ombud

Förening får vid OF-möte företrädas av högst två ombud, vilka ska vara medlemmar i
föreningen. Ombud får företräda endast en förening. Ledamot av OF-styrelsen får inte
vara ombud. Ombud ska medföra behörighetshandling från den förening, som
vederbörande representerar.
13 §
Föredragningslista

Föredragningslista vid ordinarie OF-möte ska uppta följande punkter.
1.
Mötets öppnande.
2.
Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
3.
Fastställande av föredragningslista för mötet.
4.
Fråga om mötets behöriga utlysande.
5.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
6.
Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera
protokollet.
7.
Val av två rösträknare.
8.
Behandling av OF-styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna
verksamhetsåret.
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.svenskorientering.se

10

9.

Behandling av OF-styrelsens årsredovisning för det gångna
verksamhetsåret.
10.
Behandling av revisorernas berättelse för samma tid.
11.
Beslut om ansvarsfrihet för OF-styrelsens förvaltning.
12.
Behandling av förslag från OF-styrelsen eller revisorerna.
13.
Behandling av förslag, som inkommit enligt 10 § (motioner).
14.
Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår.
15.
Beslut om föreningarnas årsavgift till OF och andra avgifter samt
fastställande av inkomst- och utgiftsstat för innevarande räkenskapsår.
16.
Val av OF-ordförande, tillika ordförande i OF-styrelsen, för tiden till
och med nästkommande ordinarie OF-möte.
17.
Val av det antal övriga styrelseledamöter som föreskrivs i 20 §.
18.
Val av en revisor med personlig ersättare för tiden till och med
nästkommande ordinarie OF-möte.
19.
Beslut om val av ombud till DF-mötet.
20.
Beslut om val av ombud till SOFT:s förbundsmöte.
21.
Val av valberedning.
22.
Mötets avslutande.
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse får inte fattas om den inte finns med i det
förslag till föredragningslista, som ska sändas till föreningarna senast två veckor före
mötet.
14 §
Valbarhet

Protokolljusterare vid OF-möte väljs bland ombuden.
Valbar vid valen enligt 13 §, punkterna 16 – 21, är varje person, som är medlem i en till
OF ansluten förening.
Ledamot i SOFT:s styrelse eller OF-styrelsen är inte valbar som revisor eller
revisorssuppleant.
Om arbetstagares valbarhet stadgas i 7 §.
15 §
Yttrande- och förslagsrätt

Yttrande- och förslagsrätt vid OF-möte tillkommer förutom ombuden även ledamot i
OF-styrelsen, OF:s revisorer, valberedningens ledamöter i fråga om val samt
förslagsställare i fråga om eget förslag.
Yttranderätt tillkommer representant för RF, SOFT eller DF, funktionär i OF, ledamot i
arbetsgrupp i OF samt person som särskilt kallats av OF-styrelsen.
16 §
Beslut

OF-möte är beslutsmässigt med det antal röster som företräds av de röstberättigade
ombud som deltar i mötets beslut.
När överläggning har avslutats lägger mötesordföranden fram förslag till beslut, vilka
förslag ska utformas så att de kan besvaras med ja eller nej.
Beslut fattas med acklamation (bifallsrop) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Omröstning ska ske öppet. I ärende som avser val ska, om röstberättigat ombud begär
det, omröstningen vara sluten.
OF-mötes beslut utgörs, utom i fråga om val och stadgeändring, av den mening som fått
mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som biträds av
mötesordföranden. Om mötesordföranden inte är röstberättigad avgör lotten.
Vid val anses den eller de valda som fått de flesta rösterna. Vid val med slutna sedlar får
valsedel för att betraktas som giltig inte uppta fler namn än det antal som ska väljas och
endast namn på nominerade personer. Vid lika röstetal avgör lotten.
Om beslut som avser stadgeändring stadgas i 8 §.
Beslut bekräftas med klubbslag.
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17 §
Protokoll

Kopia av justerat protokoll från OF-möte utsänds till OF:s föreningar och till SOFT
senast en månad efter mötet.
18 §
Valberedning

För beredning av valen vid nästkommande ordinarie OF-möte utses en valberedning
bestående av ordförande och ytterligare ............... ledamöter.
(Om antalet ledamöter är jämnt:) Valberedningen ska bestå av ............... ledamöter av
vardera könet.
(Om antalet ledamöter är udda, ska en ledamot mer av det ena könet än av det andra
könet ingå.) Minst ............... ledamot/ledamöter av vardera könet ska ingå i
valberedningen.
Valberedningen ska fråga OF-styrelsens ledamöter och revisorerna om de är beredda att
kandidera för kommande period. Valberedningen ska senast den 1 december meddela
OF:s föreningar vilka av de tillfrågade som avböjt kandidatur samt anmoda föreningarna
att senast den 31 december föreslå namn på kandidater enligt 13 §, punkterna 16 - 18.
Med ledning av de förslag som inkommit från föreningarna och förslag som väckts inom
valberedningen ska valberedningen föreslå namn på kandidater till var och en av de i 13
§, punkterna 5 - 7 och 16 - 20, nämnda posterna. Förslaget för punkterna 16 - 20 ska
översändas till föreningarna senast två veckor före mötet.
Vid OF-mötet får såväl ombud som valberedning föreslå ytterligare kandidater.
Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen föra vidare vad vederbörande i
denna egenskap fått kännedom om.
19 §
Extra OF-möte

Extra OF-möte utlyses av OF-styrelsen, då den finner erforderligt, eller då revisorerna
eller minst 1/5 av OF:s röstberättigade föreningar i angivet ärende kräver detta. Sådant
möte får inte hållas då DF-stämma eller SOFT:s förbundsmöte pågår.
Kallelse till extra OF-möte utfärdas senast två veckor före mötet genom brev eller epost till föreningarna. Kallelsen ska även innehålla förslag till föredragningslista för
mötet.
Vid extra OF-möte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden behandlas.

III

OF-STYRELSEN

20 §
Sammansättning m.m.

OF-styrelsen består av OF-ordföranden och ........... (jämnt antal) övriga ledamöter.
Ordföranden väljs för en tid av ett år och övriga ledamöter för en tid av två år. Av de
övriga ledamöterna väljs varje år hälften.
Styrelsen ska bestå av kvinnor och män.
Styrelsen utser bland de av OF-möte valda ledamöterna en vice ordförande och tillsätter
vid behov sekreterare och kassör.
Styrelsen får kalla anställd till sina sammanträden. Styrelsen får även vid behov kalla
särskild sakkunnig att närvara vid behandlingen av visst ärende. De som har kallats att
närvara enligt detta stycke får delta i överläggningarna men ej i besluten.
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21 §
Arbetsgrupper, funktionärer

Styrelsen har rätt att bland de av OF-mötet valda styrelseledamöterna utse ett
arbetsutskott. Antalet ledamöter i arbetsutskottet ska vara mindre än hälften av antalet
av OF-möte valda styrelseledamöter.
Styrelsen har rätt att tillsätta de funktionärer och arbetsgrupper som behövs.
22 §
Sammanträden

Styrelsen sammanträder då ordföranden finner erforderligt eller då minst halva antalet
ledamöter så begär.
Kallelse till styrelsesammanträde tillställs samtliga ledamöter senast fyra dagar före
sammanträdet. Styrelseledamot ska omedelbart anmäla eventuellt förhinder.
Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden i ordförandens ställe. Vid förfall
även för vice ordföranden öppnas sammanträdet av den styrelseledamot som varit
ledamot i styrelsen längsta tiden, varefter denne leder val av ordförande för
sammanträdet.
23 §
Beslut

Styrelsen är beslutsmässig, då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Om ordföranden finner det nödvändigt kan brådskande ärende behandlas vid
sammanträde som sker genom skriftväxling eller genom telefonsamtal. Redogörelse för
sådant sammanträde och vad som därvid beslutats lämnas vid nästkommande
styrelsesammanträde, varvid det protokoll som upprättats vid sammanträdet ska finnas
tillgängligt.
Styrelsen har rätt att delegera sin beslutanderätt till arbetsutskott, styrelseledamot,
funktionär, arbetsgrupp eller arbetstagare. För varje beslut om delegering ska
omfattningen anges i protokollet från sammanträdet.
24 §
Uppgift

OF-styrelsen har till uppgift att främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i
distriktet. Styrelsen ska bl. a.
1.
verkställa OF-mötes beslut,
2.
utfärda instruktioner för funktionärer och arbetsgrupper,
3.
avge rapporter och yttranden, som begärs av SOFT eller DF,
4.
hålla sig underrättad om verksamheten i OF:s föreningar, SOFT och
DF,
5.
svara för erforderlig information till föreningar, SOFT, DF,
myndigheter och massmedia,
6.
besluta om rätt att teckna OF:s firma,
7.
förvalta OF:s tillgångar på betryggande sätt,
8.
föra fullständiga räkenskaper,
9.
i förekommande fall leda OF:s kansli,
10.
tillse, att OF:s arkiv, samlingar och övriga egendom vårdas och
underhålls samt att förteckning förs över OF:s egendom,
11.
årligen avge verksamhetsberättelse och årsredovisning,
12.
upprätta och för ordinarie OF-möte framlägga förslag till
verksamhetsplan samt inkomst- och utgiftsstat för innevarande
verksamhets- och räkenskapsår,
13.
bereda övriga ärenden, som ska behandlas av OF-möte,
14.
utse arrangör för DM-tävlingar,
15.
ansvara för distriktets tävlingsprogram för samtliga grenar,
16.
i förekommande fall besluta om OF:s utmärkelser,
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.svenskorientering.se

13

17.
18.

föra protokoll vid sina sammanträden, samt
besluta i övriga ärenden rörande orienteringsidrotten i distriktet, där
inte annat organ har beslutanderätten.

25 §
Prövningsrätt

Prövning av sådana bestraffningsärenden som avses i 14 kap RF:s stadgar ankommer på
SOFT (se 28 § SOFT:s stadgar).
26 §
Revision

Styrelsens räkenskaper och förvaltning ska granskas av minst en av OF-mötet utsedd
revisor med personlig ersättare. SF har rätt att efter anmälan till OF utse ytterligare en
revisor i OF.
Styrelsens räkenskaper, protokoll och övriga erforderliga handlingar ska överlämnas till
revisorerna senast en månad före ordinarie OF-möte.
Revisorerna ska avge en av dem undertecknad revisionsberättelse som ska vara styrelsen
tillhanda senast två veckor före ordinarie OF-möte.
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OF, namn och verksamhetsområde:
Blekinge Orienteringsförbund
Bohuslän Dals Orienteringsförbund
Dalarnas Orienteringsförbund
Gotlands Orienteringsförbund
Gästriklands Orienteringsförbund
Göteborgs Orienteringsförbund
Hallands Orienteringsförbund
Hälsinglands Orienteringsförbund
Jämtland Härjedalens Orienteringsförbund
Medelpads Orienteringsförbund
Norrbottens Orienteringsförbund
Skånes Orienteringsförbund

Smålands Orienteringsförbund

Stockholms Orienteringsförbund

Södermanlands Orienteringsförbund
Upplands Orienteringsförbund
Värmlands Orienteringsförbund
Västerbottens Orienteringsförbund
Västergötlands Orienteringsförbund

Västmanlands Orienteringsförbund
Ångermanlands Orienteringsförbund
Örebro Läns Orienteringsförbund
Östergötlands Orienteringsförbund

Karlshamn, Karlskrona, Olofström, Ronneby, och Sölvesborg
Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Lilla Edet, Lysekil, Mellerud,
Munkedal, Orust, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Tanum,
Tjörn, Uddevalla, Vänersborg och Åmål
Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika,
Malung-Sälen, Mora, Orsa, Rättvik, Smedjebacken, Säter, Vansbro
och Älvdalen
Gotland
Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby
Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille och
Öckerö
Falkenberg, Halmstad, Hylte, Kungsbacka, Laholm och Varberg
Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker och
Söderhamn
Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och
Östersund
Sundsvall, Timrå och Ånge
Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk,
Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och
Övertorneå
Bjuv, Bromölla, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Hässleholm,
Höganäs, Hörby, Höör, Klippan, Kristianstad, Kävlinge,
Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Osby, Perstorp, Simrishamn,
Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Tomelilla,
Trelleborg, Vellinge, Ystad, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och
Östra Göinge
Alvesta, Aneby, Borgholm, Eksjö, Emmaboda, Gislaved, Gnosjö,
Habo, Hultsfred, Högsby, Jönköping, Kalmar, Lessebo, Ljungby,
Markaryd, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Nässjö, Oskarshamn,
Sävsjö, Tingsryd, Torsås, Tranås, Uppvidinge, Vaggeryd,
Vetlanda, Vimmerby, Värnamo, Västervik, Växjö och Älmhult
Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö,
Nacka, Nynäshamn, Salem, Sollentuna, Solna, Stockholm,
Sundbyberg, Tyresö, Täby, Upplands-Väsby, Vaxholm, Värmdö
och Österåker
Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nykvarn, Nyköping,
Oxelösund, Strängnäs, Södertälje, Trosa och Vingåker
Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Norrtälje, Sigtuna, Tierp,
Upplands Bro, Uppsala, Vallentuna och Östhammar
Arvika, Degerfors, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors,
Hammarö, Karlskoga, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Munkfors,
Storfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng
Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö,
Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storuman, Umeå, Vilhelmina,
Vindeln, Vännäs och Åsele
Alingsås, Bollebygd, Borås, Essunga, Falköping, Grästorp,
Gullspång, Götene, Herrljunga, Hjo, Karlsborg, Lidköping,
Mariestad, Mark, Mullsjö, Skara, Skövde, Svenljunga, Tibro,
Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Ulricehamn, Vara,
Vårgårda och Vänersborg
Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg,
Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås
Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik
Askersund, Hallsberg, Hällefors, Kumla, Laxå, Lekeberg,
Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro
Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Mjölby, Motala,
Norrköping, Söderköping, Vadstena, Valdemarsvik, Ydre,
Åtvidaberg och Ödeshög
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