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Proposition 1, Samgående med andra förbund 
Bakgrund 

Under Riksidrottsmötet 2019 beslutades det att kraven för medlemskap i RF skärps och 
även kring nya storlekskrav på idrottsförbunden vad gäller den ekonomiska 
bidragsfördelningen. Syftet var att idrottsrörelsen ska växa genom att bli större 
organisatoriska enheter. Detta ledde bland annat till att Svenska Landhockeyförbundet blev 
utröstade ur Riksidrottsförbundet (med verkställande 2021-01-01), Svenska Baseboll och 
Softbollförbundet blev klassade som ett litet förbund med kraftigt sänkta ekonomiska bidrag 
som följd, Svenska Amerikansk Fotbollförbundet hamnade precis över gränsen för att 
klassas som ett stort förbund men löper stor risk att i framtiden bli ett litet förbund. 

 

Under hösten 2019 och vintern 2020 har det genomförts en förstudie som inkluderat dessa 
tre förbunden samt Riksidrottsförbundet. Syftet med förstudien har varit att utreda om det 
finns förutsättningar för en sammanslagning men också att så långt som möjligt utreda 
konsekvenserna av ett samgående. 

 

Efter avslutad förstudie har respektive förbundsstyrelse enskilt beslutat om att ett 
samgående mellan de tre förbunden är, med de nya förutsättningarna, det bästa alternativet 
för att i framtiden kunna ge medlemmarna så bra förutsättningar för utveckling som möjligt. 

 

Förstudien finns bifogad till propositionen 

 

FÖRBUNDSSTYRELSEN PROPOSITIONSFÖRSLAG TILL BESLUT 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman 

 
• Att under verksamhetsåret 2020 ge förbundsstyrelsen i uppdrag att förbereda och skapa 

förutsättningar för en sammanslagning mellan de tre organisationerna Svenska Amerikansk 

Fotbollförbundet, Svenska Baseboll och Softbollförbundet samt Svenska Landhockeyförbundet 

 
• Att förutsättningarna, inkluderande men ej exkluderat till organisation, demokrati, ekonomisk 

fördelning, varumärke m.m, för den organisatoriska sammanslagningen presenteras och beslutas 

på ett extra årsmöte i november 2020 i Stockholm. 

 
• Att om ett fördelaktigt samgående ej kan uppnås, avsluta processen. 
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Proposition 2, Stadgeändring 
Upplösning av förbundet 

Anledningen till förslaget av ändringen av stadgarna är för att vid ett samgående kunna göra 
samgåendet så snart som möjligt. Om parterna under kommande utredning kommer fram 
till att en samlad organisation (en juridisk person) är den bästa lösningen i framtiden så 
finns det möjlighet att då avsluta övriga organisationer på det extra årsmötet i november 
och ordinarie årsmöte i mars 2021. Om lösning med flera juridiska personer anses som 
vägen framåt kommer denna paragraf inte att behöva användas. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsmötet beslutar om ändring av förbundets stadgar 
med nedanstående omfattning. 

 
Gammal lydelse SBSF Ny lydelse SBSF 
14 § Upplösning av förbundet  
För upplösning av förbundet krävs beslut 
härom med minst 2/3-delar av antalet 
avgivna röster vid två på varandra 
följande förbundsmöten, hållna med 
minst ett års mellanrum.  

14 § Upplösning av förbundet  
För upplösning av förbundet krävs beslut 
härom med minst 2/3-delar av antalet 
avgivna röster vid två på varandra 
följande förbundsmöten, hållna med 
minst 90 dagars mellanrum. 

 


