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Stadgar för

Svenska Segelflygförbundet
Antagna vid extra förbundsstämman 1990-11-11
Godkända av Svenska Flygsportförbundet 1991-02-21
Reviderade vid årsstämman 1992-02-28
Godkända efter revidering av Svenska Flygsportförbundet 1992-11-05
Reviderade vid valmötena 1992-11-14, 1993-11-20 och 1996-11-15
Reviderade vid förbundsmötena 1999-11-21, 2000-11-19, 2002-11-17, 2003-11-23,
2008-11-22, 2009-03-21, 2010-03-20, 2011-03-26, och 2018-11-18 och 2019-11-17.

HISTORIK
Svenska Segelflygförbundet bildades 1987-02-28.
Förbundet anslöts 1990 som ett grenförbund till
Svenska Flygsportförbundet samt associerades till
Kungl. Svenska Aeroklubben. Samma år bildade
KSAK en segelflygsektion. 1992-11-14 fattade
Segelflygets valmöte beslut om att KSAK
segelflygsektion
uppgår
i
Svenska
Segelflygförbundet och att förbundet då antar
namnet
Segelflygförbundet
KSAK.
Vid
Segelflygets årsstämma 2003-11-23 beslöts att
förbundet utträder ur KSAK, och återtar sitt
ursprungliga namn Svenska Segelflygförbundet.

•
•
•
•
•
•
•
•

1 kap ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
§1
Förbundets målsättning
Svenska Segelflygförbundet, i dessa stadgar
benämnt förbundet, i verksamheten benämnt
SEGELFLYGET, har till uppgift att främja
segelflyget i Sverige, samt att verka för att
segelflygsporten blir tillgänglig för alla. Förbundet
är en ideell organisation för främjande av segelflyg
och är obundet av partipolitiska och kommersiella
intressen.
Förbundets övergripande mål är att skapa förståelse
för och stimulera till utövande av segelflygning
genom att
•
•
•

utveckla och koordinera strävanden som syftar
till att förbättra utbildningsmetoderna
utveckla segelflygets kvalitativa innehåll för
den enskilde genom tekniskt, vetenskapligt och
säkerhetsmässigt utvecklingsarbete
företräda segelflygets intressen i luftrumsfrågor
och gentemot myndigheter

•

•

öka antalet segelflygare i Sverige
verka för ett aktivt ungdomsarbete
verka för att segelflyg är en jämställd och
inkluderande sport
skapa förutsättningar för tävlingspiloter att
hävda sig väl i internationella tävlingar
informera och sprida kunskaper om segelflyget
hos allmänheten, massmedia och bland egna
medlemmar
skapa ekonomiska förutsättningar för den
svenska segelflygsportens utveckling
skapa gemensamma och enhetliga tävlingsregler
i samarbete med andra länders segelflygorganisationer och internationella organ verka
för gemenskapsbringande åtgärder i fredens
intresse
att aktivt arbeta med miljöfrågor i samarbete
med anslutna föreningar och berörda
myndigheter och organisationer i syfte att
segelflygverksamhetens
miljöpåverkan
minimeras.
att aktivt i samarbete med flygsportförbundet
verka för en dopingfri verksamhet.

§2
Sammansättning
Förbundet består av de föreningar som i vederbörlig
ordning har upptagits i förbundet och i Svenska
Flygsportförbundet (FSF).
§3
Tillhörighet
Förbundet är anslutet som grenförbund till Svenska
Flygsportförbundet (FSF).
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§4
Beslutande organ
Förbundets beslutande organ är förbundsmötet,
extra förbundsmöte och förbundsstyrelsen.
§5
Medlemskap i förbundet
Förening som vill bli medlem i förbundet skall
skriftligen ansöka härom hos förbundsstyrelsen och
Svenska Flygsportförbundet. Ansökan skall vara
upprättad enligt förbundsstyrelsens anvisningar i
överensstämmelse med Riksidrottsstyrelsens (RS)
anvisningar och åtföljas av föreningens stadgar.
För förenings anslutning till förbundet krävs att
föreningen har segelflyg på sitt program, att den har
förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet
tillämpa de principer på vilka RF:s normalstadga
bygger, att föreningens namn inte är olämpligt eller
kan förväxlas med annan flygsport eller med en till
RF redan ansluten förening.
§6
Förenings årsavgift mm
Förening skall senast den 30 april till förbundsstyrelsen insända rapport enligt fastställt formulär
samt den av förbundsmötet fastställda årsavgiften.
Förening som underlåter att inom föreskriven tid
fullgöra sina stadgeenliga skyldigheter gentemot
förbundet, har inte rätt att delta i av förbundet
anordnade kurser eller tävlingar, ej heller begära
några tjänster från förbundet
§7
Utträde ur förbundet
Förening som önskar utträda ur förbundet skall
skriftligen anmäla detta till förbundsstyrelsen. Till
sin anmälan skall föreningen foga protokollsutdrag
från det föreningsmöte varvid beslutet om utträde
fattades. Förening, som inte har betalat årsavgift
under två på varandra följande år får anses ha
begärt utträde ur förbundet.
§8
Uteslutning ur förbundet
Förbundsstyrelsen får föreslå FSF styrelse att
utesluta förening som trots påminnelser underlåter
att följa vad som föreskrivits i förbundets stadgar
eller att rätta sig efter beslut som i vederbörlig
ordning har fattats av förbundet eller annars
påtagligt motarbetat förbundet enligt § 1. Fråga om
uteslutning får inte avgöras förrän föreningen har
fått tillfälle att yttra sig inom tre veckor efter
skriftligt varsel. I beslut om uteslutning skall skälen
härför redovisas samt anges vad föreningen skall

göra, om den önskar
omprövning av beslutet.

förbundsstyrelsens

§9
Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår
Förbundets och förbundsstyrelsens verksamhetsoch
räkenskapsår
omfattar
kalenderåret.
Förbundsstyrelsens arbetsår omfattar tiden från
årsstämma till nästkommande årsstämma.
§ 10
Stadgetolkning
Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa
stadgar, eller om fall förekommer som inte förutsatts i stadgarna, avgörs fallet av FSF styrelse.
§ 11
Stadgeändring
Förslag till förändring av dessa stadgar får, förutom
av förbundsstyrelsen, skriftligen framläggas av till
förbundet ansluten förening senast 45 dagar före
förbundsmötet. För bifall krävs beslut av
förbundsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna
röster.
§ 12
Upplösning av förbundet
För upplösning av förbundet krävs beslut härom
med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på
varandra följande förbundsmöten, hållna med minst
ett års mellanrum, och att detta beslut stadfästs av
styrelsen för Svenska Flygsportförbundet.
§ 13
Beslut, omröstning
Med undantag för ärenden som anges i §§ 13 och
14 avgörs vid omröstning alla ärenden med enkel
majoritet. Omröstning sker öppet, dock att val skall
ske med slutna sedlar, om röstberättigad så begär.
Vid omröstning, som inte avser val, gäller vid lika
röstetal det förslag som biträds av ordföranden, om
han är röstberättigad. Är så inte fallet, avgör lotten.
Vid val skall vid lika röstetal lotten avgöra.
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§ 14
Hedersledamot, hedersordförande och
ständig ledamot
Förbundsmötet får på förslag av styrelsen kalla
enskild person till hedersordförande, hedersledamot
eller ständig ledamot i förbundsstyrelsen.
Förbundsstyrelsen får kalla enskild person till
adjungerad ledamot i styrelsen. Person som avses i
denna paragraf har yttrande- och förslagsrätt, men
inte rösträtt.
§ 15
Tjänstemans valbarhet
Tjänsteman som är anställd inom förbundets
organisation eller till vars förfogande denne har
ställts, får inte väljas till ledamot i styrelsen.
Tjänsteman får på motsvarande sätt inte vara
revisor i förbundet eller i förening.
§ 16
Tillträde till tävling eller uppvisning
Förbundsstyrelsens ledamöter och förbundets
revisorer har fritt tillträde till alla tävlingar och
uppvisningar inom förbundet.
§ 17
Mästerskapstävlingar
Rätt att tävla om Segelflygets mästerskapstecken i
enlighet med Riksidrottsförbundets regler har
svensk medborgare som är medlem i en till
Segelflygförbundet ansluten förening.
Tävlingar om segelflygets mästerskapstecken skall
kungöras i förbundets officiella organ.
Deltagare i mästerskapstävlingar skall följa Segelflygets tävlingsregler och inneha giltig FAI sportlicens eller nationell licens utfärdad av den
tävlandes klubb.

2 kap FÖRBUNDSMÖTE
§ 18
Ombud och rösträtt
Förbundsmöte består av ombud för föreningar.
Ombud skall vara medlem i förening. Ombud får
inte företräda mer än en förening. Ombud får inte
vara ledamot av förbundsstyrelsen. Förening får
sända ett ombud för varje röst, men kan låta ett
ombud representera mer en röst. Ombud skall
medföra fullmakt från den förening som ombudet
företräder.

§ 19
Beslutsmässighet, yttranderätt, förslagsrätt
Förbundsmöte är beslutsmässigt med det antal
ombud som efter vederbörlig kallelse deltar i
mötets beslut. Yttrande- och förslagsrätt vid
förbundsmötet tillkommer, förutom ombuden,
förbundsstyrelsens
ledamöter,
revisorerna,
ledamöterna i förbundets kommittéer, och motionär
vad avser egen motion. Yttranderätt tillkommer de
hos förbundet anställda. Motioner skall vara
förbundsstyrelsen tillhanda senast 45 dagar före
förbundsmötet.
§ 20
Rösträtt
Vid förbundsmötet har varje förening en röst för
varje påbörjat 50-tal medlemmar vilka den 30 april
har fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter till
förbundet, dock högst fem röster. Det åligger
förbundsstyrelsen att upprätta röstlängd för
förbundsmöte att gälla för tiden 1 maj - 30 april.
§ 21
Tidpunkt och kallelse till förbundsmöte
Förbundsmöte äger rum senast den 20 december
varje år på tid och plats som förbundsstyrelsen
bestämmer. Kallelse till sådant mötet sker senast
två månader före mötet genom kungörelse i
förbundets officiella kungörelseorgan.
Dagordning, verksamhets- och Förvaltningsberättelser, propositioner, motioner och yttranden
skall senast två veckor före mötet hållas tillgängliga
genom förbundets officiella kungörelseorgan.
Motionerna skall vara åtföljda av styrelsens
yttranden.
§ 22
Ärenden vid förbundsmöte
Vid förbundsmöte skall följande ärenden förekomma:
1.

Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av
den av förbundsstyrelsen upprättade röstlängden.

2.

Fråga om mötets behöriga utlysande.

3.

Val av ordförande för mötet.

4.

Val av sekreterare för mötet.

5.

Val av två personer att jämte ordföranden
justera mötets protokoll samt två rösträknare.
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6.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse för det
gångna verksamhets- och räkenskapsåret.

7.

Revisorernas berättelse.

8.

Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.

9.

Genomgång av verksamhetsplanen för innevarande räkenskapsår.

10. Genomgång av inkomst- och utgiftsstaten för
innevarande räkenskapsår.
11. Behandling
sitioner.

av

förbundsstyrelsens

propo-

12. Behandling av motioner som senast 45 dagar
före förbundsmötet har inkommit till
förbundsstyrelsen från anslutna föreningar.
13. Fastställande av föreningarnas årsavgift till
förbundet.
14. Antagande av förbundets officiella kungörelseorgan.
15. Val på två år av förbundsordförande tillika
ordföranden i förbundsstyrelsen.
16. Val på två år av övriga ledamöter jämte
suppleanter till förbundsstyrelsen.
17. Val på ett år av två revisorer jämte en
suppleant.
18. Val på ett år av representant till FSF huvudstyrelse jämte en suppleant.

Valbar enligt punkterna 15-18 är myndig svensk
medborgare. Ledamot av förbundsstyrelsen är inte
valbar som revisor eller revisorssuppleant.
Om tjänstemans valbarhet stadgas i § 15.

3 kap VALBEREDNINGEN
§ 24
Sammansättning
Valberedningen utgörs av ordförande och två
övriga ledamöter.
§ 25
Förslagsrätt
Föreningar får senast fyra veckor före
förbundsmötet till valberedningen avge förslag på
personer för valen under punkterna 15-18 i § 22.
Valberedningen skall senast två veckor före
förbundsmötet tillställa föreningsstyrelser sitt
förslag.
§ 26
Kandidatnominering
Innan kandidatnomineringen börjar vid förbundsmötet skall valberedningen meddela sitt förslag
beträffande vart och ett av de val som skall
förekomma enligt punkterna 1-18 i § 22.
§ 27
Sammanträden
Valberedningen sammanträder på kallelse av dess
ordförande. Den är beslutför när kallelse har utgått
en vecka före sammanträdet till ledamöterna och
minst två av valberedningens medlemmar är
närvarande.

4 kap REVISION OCH REVISORER
§ 28
Förvaltning
Förbundets förvaltning och räkenskaper revideras
av två revisorer. Förbundsstyrelsens årsredovisning
skall samman med revisionsberättelsen sändas ut
till medlemsklubbarna senast 120 dagar efter
avslutat verksamhetsår.

5 kap FÖRBUNDSSTYRELSEN
§ 23
Extra förbundsmöte
Extra förbundsmöte får av förbundsstyrelsen
utlysas när den så finner nödvändigt eller då minst
hälften av de anslutna föreningarna så begär.
Kallelse jämte dagordning för extra förbundsmöte
skall senast två veckor före mötet översändas till
föreningarna. Vid extra förbundsmöte får endast på
dagordningen upptaget ärende avgöras.

§ 29
Sammansättning
Förbundsstyrelsen, som är förbundets beslutande
organ när förbundsmöte inte är samlat, består av
ordföranden och fem övriga ledamöter, samt två
suppleanter. Styrelsen utser bland sina ledamöter
vice ordförande, samt tillsätter de övriga
funktionärer som behövs. Styrelsens ledamöter
skall, förutom efter kompetens och mångfald och

Segelflyghandboken

Artikel

130

Datum

191117

Allmänt

Sid nr

5 av 5

kön, utses så vitt möjligt med hänsyn till geografisk
spridning.

deltagande i tävling eller uppvisning utanför
Sverige.

§ 30
Sammanträden, kallelse, beslutsmässighet
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden
eller när styrelsen har beslutat härom eller på
framställning av minst fyra tre ledamöter. Kallelse
till sammanträde skall ske minst 14 dagar före
mötet.

8.

Besluta om utdelning av förbundets
utmärkelser.

9.

Upprätta röstlängd för förbundsmöten att gälla
för tiden 1 maj - 30 april.

Vid styrelsesammanträde skall efter vederbörlig
kallelse minst fyra tre ledamöter vara närvarande
för att styrelsen skall vara beslutsmässig. För alla
beslut krävs att minst fyra tre ledamöter är ense om
beslutet. Röstning får ej ske genom fullmakt.

11. Tillsätta förbundets tjänstemän och bestämma
om organisation av förbundets sekretariat.

§ 31
Förbundsstyrelsens åligganden
Styrelsen åligger bl.a. att
1.

12. Tillsammans med Svenska Flygsportförbundet
pröva och avgöra frågor om anslutning av
förening till förbundet samt om uteslutning av
förening ur förbundet.
13. Upprätta förteckning över vilka föreningar som
erlagt sina årsavgifter till förbundet.

Bedriva sin verksamhet enligt dessa stadgar
och förbundsmötets beslut samt verka för
segelflygets utveckling och utbredning inom
Sverige. Styrelsen har ett särskilt ansvar att
hävda segelflygets intressen i samhället och
härvid följa utvecklingen inom segelflyget
utomlands, och delta i det internationella
samarbetet.

2.

Samarbeta med myndigheter och organisationer som stöder förbundets verksamhet och
utifrån segelflygets intressen knyta kontakter
med massmedia och allmänheten.

3.

Följa och stärka
föreningarna.

4.

Avge vederbörliga rapporter och yttranden.

5.

Upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser samt verksamhetsplan och inkomstoch utgiftsstat även som i övrigt utarbeta och
bereda förslag, planer mm att föreläggas
förbundsmötet och tillse att av förbundsmötet
fattat beslut verkställs så snart som möjligt.

6.

Handha och ansvara för förbundets medel och
materiel samt vidta lämpliga åtgärder för att
stärka förbundets ekonomi.

7.

Sanktionera och utse arrangör för förbundets
tävlingar på regional och nationell nivå och
svara för deras genomförande enligt gällande
tävlingsregler, samt sanktionera svenskt

verksamheten

10. Tillsätta kommittéer och verkställande utskott.

inom

14. Föra protokoll och erforderliga böcker.
15. Handlägga löpande frågor i övrigt, samt
16. Fortlöpande informera om styrelsens arbete i
förbundets officiella organ.
§ 32
Prövningsrätt
Styrelsen har rätt att vidta disciplinåtgärder mot
enskild medlem eller förening i fråga om förseelse
begången vid av förbundet sanktionerade tävlingar
eller kurser. Detsamma gäller vid medlemmars
deltagande i internationell tävling, samt vid kurser
och läger utomlands.

