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1 Kap GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER 

 

§ 1 Namn och säte 
Förbundets namn och firma är Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund. Som förbundets namn 
används även "Sportfiskarna". 

Förbundet har sitt säte i Stockholm. 

 

§ 2 Ändamål och syfte 
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund är en ideell förening med uppgift att värna 
medlemmarnas intressen i frågor om sportfiske baserat på sunda ekologiska principer. Förbundets 
mål är att utveckla ett långsiktigt hållbart sportfiske som är tillgängligt för alla. 

Förbundet är en demokratisk organisation som bygger sin verksamhet på medlemmarnas 
engagemang. Förbundets strävan är att organisera alla sportfiskeintresserade i Sverige. 

Förbundet företräder ett organiserat sportfiske, utövat på fritiden för nöje och rekreation. 
Medlemmar i förbundet skall dela förbundets policy och etiska värderingar. 

 

Förbundet har till uppgift att: 

• värna och vårda vattnen 
• verka för livskraftiga bestånd i friska vatten 
• sätta vattenmiljö- och fiskevård i centrum för all verksamhet 
• värna och vårda fiskbestånden  
• och motverka alla former av (över) exploatering 
• skapa opinion i samhället för sportfiske och fiskevård 
• genom ungdomsverksamhet stimulera fiske- och naturintresset hos ungdom 
• organisera det svenska tävlingsfisket och bidra till dess utveckling 
• initiera och stödja forskning i fiske-, vatten- och miljövård 

 

§ 3 Medlemskap 
Varje person och varje klubb/förening som vill verka för förbundets policy och etiska värderingar och 
som uppfyller de i 6 kapitlet angivna villkoren, kan upptas som medlem i förbundet. Förbundet besår 
av enskilda personer, ideella föreningar och supportmedlemmar. 

Enskilda personer: 

• Fysisk person boende i, eller med anknytning till Sverige, är antingen direktansluten medlem 
eller medlem via klubb, medlemsklubb, som anslutit samtliga sina medlemmar till förbundet. 
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Ideella klubbar/föreningar: 

• Klubb/förening, Medlemsklubb, som anslutit samtliga sina klubbmedlemmar till förbundet 
• Klubb/förening, Förbundsklubb, som ansluter enbart klubben, utan krav på att 

medlemmarna är anslutna till förbundet 

Supportmedlem: 

• Företag, förening eller annat organ samt enskild person som sympatiserar med förbundets 
ändamål och syften kan vara supportmedlem. 

 

§ 4 Beslutande organ 
Förbundets högsta beslutande organ är kongressen. 

Förbundsstyrelsen är det högsta beslutande organet mellan kongresserna och är förbundets legala 
ställföreträdare. 

 

§ 5 Regionala organ 
För regional samverkan mellan klubbar är landet indelat i distrikt eller, om kongressen så beslutar, i 
andra regionala organ. I den mån distrikt förekommer utgör de förbundets regionala organ och 
ansvarar för att förbundets och förbundets medlemmars intressen tillvaratas inom sitt geografiska 
område. 

 

§ 6 Verksamhets-, räkenskaps- och arbetsår 
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december. 
Förbundsstyrelsens arbetsperiod omfattar tiden från kongressen t.o.m. nästa ordinarie kongress. 

 

§ 7 Stadgetolkning 
Om tvist uppstår om tolkningen av dessa stadgar eller om fall förekommer som inte är förutsett i 
stadgarna, hänskjuts frågan till kongressen eller avgörs i brådskande fall av förbundsstyrelsen. 

 

§ 8 Stadgeändring 
Förslag till ändring av dessa stadgar får - förutom av förbundsstyrelsen - skriftligen framläggas i den 
ordning som gäller för motioner enligt § 19. 

Ändring av dessa stadgar kan beslutas av ordinarie kongress med kvalificerad majoritet med minst 
3/4 av antalet avgivna röster eller med enkel majoritet på två efter varandra följande kongresser, 
varav minst en ordinarie. 
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§ 9 Upplösning av förbundet 
För upplösning av förbundet krävs beslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra 
följande kongresser, hållna med minst ett års mellanrum. I beslut om upplösning av förbundet skall 
anges att förbundets behållna tillgångar skall användas till ändamål som överensstämmer med 
förbundets ändamål och syfte.  

 

 

2 Kap ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

 

§ 10 Arbetstagares valbarhet 
Arbetstagare inom förbundet, distrikt eller annat regionalt organ, samt anslutna klubbar får inte 
väljas till ledamot av dessas styrelser eller till befattning enligt § 20 punkt 15-18. 

 

§ 11 Tävlingsverksamhet 
Förbundet har en tävlingsverksamhet. Tävlingsverksamheten skall ha en tävlingskommitté, som 
beslutar i verkställighetsfrågor enligt årlig verksamhetsplan och delegation fastställd av 
förbundsstyrelsen. 

Tävlingskommittén utses av förbundsstyrelsen och är underställd förbundsstyrelsen. 

Tävlingsmöte hålls vartannat år. Tävlingsmötet består av tävlingskommittén/grenansvariga, 
tävlingskommitténs arbetsgrupper och ombud från klubbar och distrikt som utses enligt samma 
regler som för kongress. Medlem i förbundet äger närvaro och yttranderätt. 

Tävlingsmötet nominerar ledamöter till tävlingskommittén och beslutar om motioner hänvisade av 
kongressen rörande tävlingsregler och bestämmelser. 

Till tävlingskommittén knyts en ansvarig tjänsteman för tävlingsfrågor. 

 

§ 12 Förbundets kansli 
Inom förbundet skall finnas ett förbundskansli. 

Förbundskansliet omfattar ett centralt huvudkontor med placering i Stockholm och det eller de 
regionala kontor som förbundsstyrelsen bestämmer. Regionkontorens syfte skall vara att stärka 
förbundets förankring i olika delar av landet. 

Förbundskansliet förestås av en generalsekreterare som inför förbundsstyrelsen ansvarar för 
förbundets löpande verksamhet. 
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§ 13 Förtjänsttecken 
Kongressen beslutar om särskilda statuter för tilldelning av förbundets förtjänsttecken. Förbundets 
högsta förtjänsttecken är hederstecknet i guld. Denna utmärkelse innebär att personen i fråga blir 
hedersmedlem på livstid. Hedersmedlem är befriad från förbundets avgifter. Hedersmedlem kan 
inneha förtroendeuppdrag i organisationen. 

 

 

3 Kap KONGRESS 

 

§ 14 Sammansättning och rösträtt 
Kongressen består av förbundsstyrelsens ledamöter, samt av ombud utsedda av: 

• Klubbar/riksklubbar, Medlemsklubbar, med samtliga medlemmar anslutna till förbundet 
• Klubbar/riksklubbar, Förbundsklubbar, som är medlem i förbundet 
• Distrikt eller annat regionalt organ 

Till ombud kan enbart medlem i förbundet utses. 

Vid kongress har varje ombud och förbundsstyrelseledamot en röst. 

Förbundsstyrelseledamöterna saknar rösträtt vid val av förbundsstyrelse och revisorer samt i fråga 
om ansvarsfrihet för styrelsen. Röstning med fullmakt är inte tillåten. Det åligger förbundsstyrelsen 
att årligen upprätta röstlängd för kongress för tiden 1 januari till 31 december. Röstlängd baseras på 
medlemstalen den 31 december året innan. 

Alla medlemmar i förbundet har närvaro och yttranderätt vid kongressen 

Förbundsstyrelsen kan besluta att genomföra rådgivande medlemsomröstningar inför varje kongress. 
I sådana omröstningar ska varje medlem ha en röst. 

 

§ 15 Utseende av kongressombud 
Klubb utser kongressombud enligt följande: 

• Medlemsklubb som har anslutit samtliga medlemmar till förbundet ett ombud för varje 
påbörjat 200-tal medlemmar i klubben, dock högst 3 ombud per klubb. 

• Förbundsklubb som är medlem i förbundet utser ett ombud. Klubbens representant skall 
vara medlem i förbundet. 

• Distrikt eller annat regionalt organ utser ett ombud för påbörjat 1000-tal direktanslutna 
medlemmar dock högst tre ombud. 
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§ 16 Beslutsmässighet samt yttrande- och förslagsrätt 
Kongress är beslutsmässig oavsett antalet närvarande ombud eller förbundsstyrelseledamöter.  

Förutom närvarande ombud och förbundsstyrelseledamöter har samtliga medlemmar och klubbar, 
förbundets revisorer, ledamöter, kommittéer, supportmedlemmar samt generalsekreteraren 
yttrande- och förslagsrätt vid kongress. 

 

§ 17 Beslut och omröstning 
Beslut fattas genom bifallsrop (acklamation) eller, om så begärs, efter omröstning (votering). 
Röstning med fullmakt är inte tillåten. Med undantag för de i § 8 och § 9 nämnda fallen avgörs vid 
omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. 
Vid lika röstetal i andra frågor än val, har förbundsordföranden utslagsröst. Vid lika röstetal i fråga 
om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen beviljas inte ansvarsfrihet. Omröstning sker öppet. Om 
röstberättigad begär det, skall dock val ske slutet. Beslut bekräftas med klubbslag.  

 

§ 18 Tidpunkt och kallelse till kongressen 
Kongress hålls vartannat år senast den 15 maj på ort och tid som förbundsstyrelsen bestämmer. 
Kallelse till kongress utfärdas av förbundsstyrelsen dels genom kungörelse i förbundets officiella 
organ förbundets hemsida www.sportfiskarna.se, senast två månader före kongressen, dels genom 
brev, fax eller e-post till utsedda ombud senast 30 dagar före kongressen.  

Förslag till föredragningslista, verksamhets- och förvaltningsberättelse, verksamhetsplan och 
förbundsstyrelsens förslag (propositioner), samt inkomna motioner skall sändas till ombuden senast 
två veckor före kongressen. Motioner skall vara åtföljda av förbundsstyrelsens yttrande 

 

§ 19 Förslag till ärenden att behandlas vid kongressen 
Förslag till ärenden (motion) att behandlas av kongressen skall inges skriftligen till förbundsstyrelsen 
senast den 31 december året före det år kongressen äger rum. Motionsrätt tillkommer förbundets 
medlemmar; direktanslutna medlemmar, distrikt eller annat regionalt organ och klubbar. Motioner 
som rör tävlingsregler och tävlingsbestämmelser hänskjuts av kongressen till tävlingsmötet för 
beslut. 

 

§ 20 Ärenden vid kongressen 
Kongressens förhandlingar öppnas av förbundsordföranden eller vid förhinder för denne av vice 
ordföranden. Vid kongressen skall följande ärenden förekomma: 

1. Fastställande av röstlängd för kongressen på grundval av den av förbundsstyrelsen 
upprättade röstlängden. 

2. Fråga om kongressens behöriga utlysande. 
3. Val av ordförande och vice ordförande för kongressen. 
4. Val av protokollsekreterare för kongressen. 
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5. Val av två protokolljusterare, att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll. 
6. Val av två rösträknare 
7. Fastställande av föredragningslista för kongressen. 
8. Behandling av verksamhetsberättelser och årsredovisningar för de två gångna åren. 
9. Revisorernas berättelse för samma tid. 
10. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning. 
11. Behandling av styrelsens förslag och motioner som ingetts i den ordning som anges i § 19. 
12. Beslut om riktlinjer för verksamhetsplan och budget för nästkommande två verksamhetsår 
13. Beslut om riktlinjer för medlemsavgifter och distriktsbidrag för de två medlemsskapsår som 

infaller två respektive tre år efter ordinarie kongress. Med medlemsskapsår avses perioden  
1 april - 31 mars. 

14. Fastställande av arvoden. 
15. Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av två år. 
16. Val av fyra ledamöter till styrelsen för en tid av fyra år samt eventuellt fyllnadsval för en tid 

av två år. 
17. Val av revisorer och revisorsersättare för en tid av två år. 
18. Val av ledamöter till valnämnden för en tid av två år. 

Valbar enligt punkterna 15-18 är varje fysisk person som är medlem i förbundet. Ledamot av 
förbundsstyrelsen är inte valbar till revisor eller revisorsersättare (Om arbetstagares valbarhet 
stadgas i § 10). 

 

§ 21 Extra kongress 
Förbundsstyrelsen äger rätt att kalla till extra kongress. Styrelsen skall kalla till extra kongress när en 
revisor eller minst hälften av distrikten/regionala organ, eller 25% av klubbarna begär det. Sådan 
framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När förbundsstyrelsen 
mottagit framställning om extra kongress, skall den inom 30 dagar kalla till sådan kongress att hållas 
inom två månader från kallelsen. Kallelsen med förslag till föredragningslista för den extra 
kongressen skall tillställas ombuden senast 15 dagar före kongressen. 

Om förbundsstyrelsen underlåter att utfärda föreskriven kallelse, får den som gjort framställningen 
utfärda kallelse och då gäller vad som föreskrives i föregående stycke om sättet och tidpunkter för 
kallelse och hållande av extra kongress. 

Vid extra kongress får behandlas och beslut fattas endast i ärende, som angivits i kallelsen och varom 
framställning skett. Om rösträtt, beslutsmässighet, omröstning mm på extra kongress gäller vad som 
sägs i § 14,15, 16 och 17. 

 

§ 22 Valnämnden 
Valnämnden skall bestå av tre - fem ledamöter representerande olika delar av landet. Av dessa utser 
kongressen en ledamot till nämndens sammankallande. Valnämnden sammanträder på kallelse av 
den sammankallande eller när minst halva antalet ledamöter så bestämmer. För beslutsmässighet 
fordras att minst tre ledamöter deltar i beslut. Valnämnden skall eftersträva att i god tid inför 
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kongressen sända ut sitt förslag beträffande val enligt § 20, punkterna 15-18, till distrikten eller de 
regionala organen och till kongressombuden. Innan kandidatnominering påbörjas för val enligt § 20, 
punkterna 15-18, skall valnämnden meddela, och i förekommande fall närmare utveckla skälen för, 
sitt förslag beträffande de val som skall förekomma. 

Valnämndens förslag skall åtföljas av en personbeskrivning. 

Den som ingår i valnämnden får inte obehörigen yppa vad han/hon i denna egenskap fått kännedom 
om. Valnämndens beslut skall protokollföras. Efter kongressen skall protokollet överlämnas till 
förbundsstyrelsen. 

 

 

4 Kap FÖRBUNDSSTYRELSEN 

 

§ 23 Sammansättning, kallelse och beslutsmässighet 
Förbundsstyrelsen består av ordförande samt åtta övriga ordinarie ledamöter valda av kongressen. 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och tillsätter sekreterare. 

Förbundsstyrelsen skall adjungera en styrelseledamot från ungdomsfiskeförbund som är anslutet till 
förbundet. 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsmässig när samtliga ledamöter 
kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Röstning får inte ske genom fullmakt. Vid 
lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Om ordföranden finner det erforderligt kan brådskande 
ärenden avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall 
anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.  

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till verkställande utskott som 
utses inom styrelsen, till kommitté eller annat organ som har tillsatts för särskild uppgift, eller till 
enskild styrelseledamot eller anställd. Den/de som fattar beslut med stöd av dylikt bemyndigande 
skall regelbundet underrätta styrelsen härom. Styrelsen får utse enskild person till adjungerad 
ledamot i styrelsen. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad 
ledamot får utses till befattning inom styrelsen. 

 

§ 24 Förbundsstyrelsens åligganden 
Det åligger förbundsstyrelsen bland annat att: 

• bedriva sin verksamhet enligt dessa stadgar och kongressens beslut samt verka för 
sportfiskets utveckling och utbredning inom och utom Sverige 

• samarbeta med myndigheter och organisationer som stödjer förbundets verksamhet samt 
marknadsföra sportfisket hos myndigheter, massmedia och allmänheten 

• följa och stödja verksamheten inom distrikten, andra regionala organ och klubbarna 
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• avge vederbörliga rapporter och yttranden 
• bereda förslag och riktlinjer samt årsredovisningar som skall föreläggas kongressen för beslut 

samt tillse att av kongressen fattade beslut verkställs så snart som möjligt 
• med utgångspunkt från av kongressen fastställda riktlinjer upprätta verksamhetsplan och 

budget 
• med utgångspunkt från av kongressen fastställda riktlinjer årligen fastställa medlemsavgifter 

för individuella medlemmar, medlemsklubbar och förbundsklubbar, med ett års 
framförhållning 

• handha och ansvara för förbundets medel och material samt vidta lämpliga åtgärder för att 
stärka förbundets ekonomi 

• tillse att uppbörd av medlemsavgifter äger rum, att medlemskort utfärdas och distribueras 
samt att medlemsregister upprättas och á jourföre 

• årligen upprätta röstlängd för kongress 
• anställa förbundets arbetstagare och bestämma om organisationen av förbundets kansli. 
• vid oklarheter pröva och avgöra fråga om anslutning av medlem och klubb i förbundet och 

om uteslutning av medlem ur förbundet 
• föra protokoll och erforderliga böcker; samt handlägga löpande ärenden i övrigt 

 

5 Kap REVISORER OCH REVISION 

 
§ 25 Revisorer och revision 
Förbundets verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall revideras av de av kongressen valda 
revisorerna. En av revisorerna och dennes ersättare skall vara auktoriserad revisor. Förbundets 
räkenskaper och övriga handlingar skall av förbundsstyrelsen årligen överlämnas till revisorerna. 
Handlingarna skall efter verkställd revision med revisorernas berättelse återsändas till 
förbundsstyrelsen. 

Förvaltningsberättelse med resultat- och balansräkning jämte revisorernas berättelse skall vart annat 
år föreläggas ordinarie kongress.  

Kongressfria år tillställs årsredovisningen anslutna klubbar och distrikt senast den 30 mars. 

 

 

6 Kap MEDLEMMAR 

 
§ 26 Klubbar 
Klubb kan hos förbundsstyrelsen ansöka om och beviljas anslutning till förbundet och skall härefter, 
om så ej tidigare skett, snarast erlägga av förbundet fastställda avgifter (avgiftsbefriad 
hedersmedlem i förbundet hos lokal klubb må undantagas). 
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• Medlemsklubb klubb som valt att ansluta samtliga sina medlemmar till förbundet erlägger 
klubbmedlemmarnas förbundsavgifter. 

• Förbundsklubb klubb som är medlem i förbundet utan att ha anslutit sina medlemmar 
betalar en årlig klubbavgift. 

Medlemsavgifterna fastställs årligen av förbundsstyrelsen. Medlemsavgiften gäller för 
medlemsskapsår. 

Medlemmar i medlemsklubb som valt att ansluta samtliga sina medlemmar har dels motions-, 
yttrande- och rösträtt vid distriktets eller annat regionalt organs möten, och dels motions- och 
yttrande- och rösträtt genom av klubben utsedda ombud vid kongress. 

Förbundsklubb har en röst vid distrikts eller motsvarande regionalt organs årsmöte samt rätt att utse 
en representant som har närvaro- och yttrande- och rösträtt vid kongress i enlighet med § 15. Den 
som representerar klubben, skall vara medlem i förbundet. 

Fiskevårdsområdesförening kan ansluta sig till förbundet som förbundsklubb. 

Det ankommer på klubb att tillse att medlemsavgiften erlägges inom fastställd tid för samtliga 
medlemmar i klubben till förbundet och att svara för att klubbens medlemsmatrikel hålls uppdaterad 
i förbundets medlemsregister.  

 

§ 27 Direktanslutna medlemmar 
Direktanslutna medlemmar ansluts automatiskt till distrikt eller regionalt organ där de har sin 
postadress, och har därmed förslags-, yttrande- och rösträtt vid möten i distriktet/regionen. De har 
också motions- närvaro- och yttranderätt vid kongress. 

Den direktanslutne medlemmen kan ansöka om att få tillhöra annat/annan distrikt/region. 

Direktanslutna medlemmarna skall individuellt direkt till förbundet inbetala sin årliga medlemsavgift. 

 

§ 28 Riksklubb 
Riksklubb utgörs av inom sportfisket specialintresserade, föreningar och andra organisationer eller 
organ av karaktär juridisk person med medlemmar från hela riket eller från en region. Samtliga 
medlemmar erhåller medlemskap i förbundet genom att Riksklubben erlägger av kongressen 
fastställda årsavgifter för sina medlemmar, Medlemsklubb. 

Riksklubbens medlemmar har motions- närvaro- och yttranderätt vid kongress. 

Riksklubb, kan ansluta sig som Förbundsklubb, i förbundet utan att medlemmarna i klubben är det. 

Andra riksorganisationer, exempelvis ungdomsförbund, kan ansöka om medlemskap i förbundet. Det 
är upp till förbundsstyrelsen att pröva en sådan ansökan och avtala om villkor för anslutningen och 
medlemsavgifternas storlek. 
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§ 29 Supportmedlem 
Företag, förening, annat organ eller enskild person i Sverige, eller med anknytning till Sverige, som 
sympatiserar med förbundets ändamål och syften, kan genom att erlägga en årlig avgift bli 
supportmedlem. Beslut om supportmedlemskap fattas av förbundsstyrelsen. Supportmedlem har 
yttranderätt vid kongressen. 

 

§ 30 Distrikt eller annat regionalt organ 
För regional verksamhet kan distrikt förekomma, normalt omfattande ett län. Distrikt äger, efter 
förbundsstyrelsens godkännande, rätt att gå samman med ett eller flera andra distrikt eller delar av 
distrikt. 

Distrikt leds av en distriktsstyrelse, som väljs av distriktets årsmöte. Distrikt skall anta stadgar som 
skall följa de av kongress fastställda normalstadgarna för distrikt.  

 

 

7 Kap UTTRÄDE OCH UTESLUTNING 
 

§ 31 Utträde 
Medlem som önskar utträda ur förbundet skall skriftligen anmäla detta till något av förbundets 
organ. Medlem, som efter påminnelse inte har betalat årsavgift, får anses ha begärt sitt utträde ur 
förbundet. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att medlem avförs från 
medlemsförteckningen.  

 

§ 32 Uteslutning 
Utan att anmälan om utträde föreligger får medlem uteslutas om medlemmen, trots påminnelser, 
motarbetar förbundets verksamhet och syften eller i övrigt underlåter att följa vad som föreskrivs i 
dessa stadgar eller vad som beslutats av kongress, förbundsstyrelsen, distrikt, eller annat regionalt 
organ, samt medlemsklubb.  

Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen inom viss tid, dock minst 14 dagar, fått 
tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasatts.  Före 
uteslutningsbeslutet skall inom nämnd tid yttrande även inhämtas från styrelsen hos vederbörandes 
distrikt och/eller regionalt organ, eller medlemsklubb. I beslutet skall skälen för uteslutning redovisas 
samt vad medlemmen har att iaktta för att söka få ändring i beslutet. Beslutet skall snarast skriftligen 
tillställas den berörde och dennes klubb, samt för kännedom delges den uteslutnes distrikt annat 
regionalt organ eller medlemsklubb. 

Beslut om uteslutning skall fattas av förbundsstyrelsen och får av den berörde överklagas till 
kongressen. 


