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Föredragningslista 
1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den 

utav förbundsstyrelsen upprättade röstlängden, 

 

2. Val av ordförande för mötet. 

 

3. Val av sekreterare för mötet. 

 

4. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll samt 

erforderligt antal rösträknare. 

 

5. Frågan om mötets behöriga utlysande. 

 

6. Fastställande av föredragningslista för mötet. 

 

7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser; 

a) Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret. 

b) Förbundsstyrelsens resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret. 

c) Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret. 

 

8. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. 

 

9. Behandling av verksamhetsplan och budget samt propositioner och motioner. 

a) Förslag till verksamhetsplan och budget för förbundet under det kommande 

verksamhetsåret, 

b) Styrelsens propositioner. 

c) Motioner som inkommit in i den ordning som föreskrivs i 20 §. 

 

10. Fastställande av föreningarnas medlemsavgift till förbundet för nästföljande verksamhetsår. 

 

11. Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år. 

 

12. Val av styrelseledamöter; 

a) Val av tre styrelseledamöter för en tid av två år. 

b) Eventuellt fyllnadsval av styrelseledamöter. 

13. Val av en revisor med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom 

förbundet för det kommande verksamhetsåret. Revisorn ska vara auktoriserad eller godkänd 

revisor med revisorsexamen, 

 

14. Val av ordförande och tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år 

 

15. Beslut om val av ombud till RF-stämman och erforderligt antal suppleanter 

 

16. Mötets avslutande. 
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Röstlängd 
Röster vid Förbundsmöte och Extra förbundsmöte fördelas enligt följande: 

- SDF tilldelas två (2) röster, 

- Medlemsförening tilldelas en (1) röst. 

Medlemsförening måste, för att tilldelas rösträtt, senast 31/1 ha fullgjort sina stadgeenliga 
åligganden enligt specifikation 41 § punkt 2. 

Det åligger förbundsstyrelsen att upprätta röstlängd för förbundsmöte att gälla tiden 1/2-
31/1.  

I förteckningen nedan redogörs för vilka föreningar som är upptagna på röstlängden 
200201-210131 

 
Mellersta Baseboll och Softboll Förbundet 

Enköpings Base o Softbollklubb 

Karlskoga Baseboll Bats Klubb 

KFUM Norrköping 

Lekeberg Lizards Softboll och Basebollförening 

Nyköping Knights Basebollklubb 

Uppsala Basebollklubb 

Örebro Eagles Softbollklubb 

 

Norra Baseboll och Softboll Förbundet 

Gefle Baseboll o Softboll Club 

Leksands Base o Softbollklubb 

Rättviks Base o Softbollklubb 

Skellefteå Base O SBK 

Sundsvall BSC Mosquitoes 

Umeå Baseboll och Softbollklubb 

 

Stockholms Baseboll och Softboll Förbund 

Alby Idrottsförening 

City Baseboll & Softbollklubb 

Enskede BG Baseboll Klubb 

Los Nicas Basebollförening 

Stockholms Baseboll O SBK 

Sundbybergs Baseboll & Softbollclub 

Söder Black and Blue Softboll Klubb 

Venezuela Softball Club 

 

 

 

 

 

Södra Baseboll och Softboll Förbundet 

Bromölla Baseball & Softball Club 

Göteborgs Basebollförening 

Malmö Baseboll & Softbollklubb 

Skövde Baseboll & Softbollklubb 

Sölvesborgs Softbollclub 

Tranås Basebollklubb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt är det 27 röstberättigade föreningar, 
fördelade enligt följande: 
 

SDF Antal föreningar  
  med rösträtt 

Mellersta BSF 7 

Norra BSF 6 

Stockholms BSF 8 

Södra BSF 6 
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SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLLFÖRBUNDET 
 

Årsredovisning 
STYRELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 

2019-01-01 — 2019-12-31 

Verksamheten 

Allmänt om verksamheten 
Svenska Baseboll och Softbollförbundet (SBSF), med säte i Stockholm, bildat 1956, har enligt 

stadgarna till uppgift att leda, utveckla, och administrera idrotterna baseboll och softboll och andra 

sporter med slagträ och boll i Sverige och företräda idrotterna såväl nationellt som internationellt. 

Förbundet är en politiskt och religiöst oberoende allmännyttig ideell organisation som tar avstånd 

från rasism och varje annan form av diskriminering. 

Förbundet ska aktivt verka för att verksamheten stämmer överens med Idrotten Vill samt RFs stadgar 

1 kap. Förbundet och dess föreningar samt specialidrottsdistriktsförbund (SDF) ska även aktivt verka 

för en dopingfri idrott genom att följa Idrottens Antidopingreglemente. 

Främjande av ändamålet 
SBSF ansvarar för nationell tävlingsverksamhet, utbildningsverksamhet, arrangemang, utveckling och 

marknadsföring av svensk baseboll och softboll. SBSF har även en aktiv roll i internationella relationer 

med våra nordiska grannländer, samt de europeiska och internationella idrottsförbunden.  

Vid årets utgång hade SBSF 1 057 licensierade spelare (1003), 29 föreningar (29), och 38 lag i serier 

(33). 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Under verksamhetsåret 2019 har SBSF arrangerat ett junior EM-kval i baseboll på Örvallen i 

Sundbyberg. Beslutet om att arrangera togs för att försöka minska kostnaderna och samtidigt 

marknadsföra oss på hemmaplan. Arrangemanget var budgeterad som en kostnad för SBSF, men 

resultatet blev cirka 35 000 kr bättre än budgeterat. I övrigt har arbetet fortsatt med 

budgetuppföljning under året för att bygga upp ett eget kapital. Styrelsen arbetar aktivt för att 

verksamheten ska skötas effektivt och hålla sig inom de givna ramarna.  

Den löpande bokföringen sköts av generalsekreteraren medans löner och arvoden betalas ut via 

Riksidrottsförbundet.  

Resultatet för 2019 är ett överskott på 247 380 kronor vilket är mer än budgeterat. Skillnaden mot 

budgeten kan dels förklaras med att vi inte haft den anställda personal hela året som vi budgeterat 

för och genom att vi aktivt jobbat för att minska våra kostnader. 

Efter Riksidrottsmötet i maj, står det klart att så länge SBSF är ett mindre förbund, ett förbund med 

25-49 medlemsföreningar, kommer bidragen att minska kraftigt. Från dagens 2,4 miljoner till cirka 
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1,3 miljoner inför 2022. Arbetet med att säkra ekonomin har påbörjats med att utreda ett 

samgående med andra förbund, för att komma över gränsen 50 medlemsföreningar.  

Genom resultatet ökar vi det egna kapitalet, vilket skapar trygghet i det framtida arbetet med att 

utveckla våra sporter och fungerar som reserv när bidragen från RF minskar i framtiden. 

  

FLERÅRSÖVERSIKT 2019 2018 2017 2016 2015 

Bidrag 2 511 000 2 574 835 2 771 741  2 405 624 1 899 000 

Licensintäkter 265 475 244 930 234 900 211 800 233 400 

Verksamhetens 
resultat 

247 380 372 136 548 455 292 834 53 155 

Balansomslutning 1 663 284 1 463 598 1 115 526 759 451 409 656 

Medeltalet anställda 1,5 2,0 2,0 2,5 2,0 

 

Resultatdisposition 
Förbundsstyrelsen föreslår att årets resultat, 247 380 kronor, tillförs det egna kapitalet, som därefter 

uppgår till 1 435 222 kronor. 
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Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 
Årsredovisning i mindre företag. 
 
 

Not 2 Nettoomsättning 

 2019 2018 

   

Idrottsverksamhetens intäkter 966 486 751 445 

Lotterier, försäljningsintäkter 655 945 206 278 

 1 622 431 957 723 

  

 

Not 3 Bidrag 

 2019 2018 

   

RF-bidrag ordinarie 2 436 000 2 488 235 

Övriga bidrag 75 000 86 600 

 2 511 000 2 574 835 

  

 

Not 4 Förbundskostnader 

 2019 2018 

   

Resor 295 620 257 274 

Hyrbilskostnader 51 623 37 036 

Kost & Logi 1 325 848 475 387 

Plan/Hallhyra 34 794 9 990 

Material 550 460 451 314 

Försäkringar 43 475 43 475 

Tävlingsavgifter 56 970 14 766 

Möteskostnader 137 408 250 981 

 2 496 198 1 540 223 
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Not 5 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter 

 2019 2018 

   

Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och 

män har uppgått till   

   

Män 1,0 2,0 

Kvinnor 0,5    - 

Totalt 1,5 2,0 

   

Löner och ersättningar har uppgått till   

Styrelsen - - 

Övriga anställda 675 723 843 617 

Totala löner och ersättningar 675 723 843 617 

   

Sociala avgifter enligt lag och avtal 182 686 237 056 

Pensionskostnader 30 307 27 062 

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och 

pensionskostnader 888 716 1 107 735 

  

 

Not 6 Andelar i Städa Sverige Ekonomisk Förening 

Värdet av förbundets andel i Städa Sverige Ekonomisk Förening per den 2019-12-31 
uppgår till 147 000 kr (144 000 kr).  
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Revisionsberättelse 
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Idrotten Vill 

Idrottsrörelsens Verksamhetsidé 

Idrott är  
fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.  

Idrott består av  
träning och lek, tävling och uppvisning.  

Idrotten ger  

fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.  

Vi organiserar vår idrott  
i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig 

folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.  

Vi delar in vår idrott  

Efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med 
tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar 13-20 år.  
Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år.  

I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen 
möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en 
del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.  

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott.  

I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vä-
gledande. I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om 
prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre.  

Vi utformar vår idrott så att  
✓ den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll  

✓ alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning 

samt fysiska eller psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet  

✓ den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar  

✓ de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet  

✓ den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap  

Kraften kommer underifrån  

Idrottens policydokument ”Idrotten Vill” lägger fast att det är på den lokala nivån, i 
idrottens föreningsliv, som idrottsverksamheten formas. Kraften i utvecklingen är 
människors engagemang, eget tänkande och egna initiativ.  
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Basen för idrottsverksamheten i Sverige är således den lokala föreningsverksamheten. 
Den ideella kraften utgör ryggraden i föreningsverksamheten. Det är därifrån som såväl 
breddidrott som elitidrott utgår. Det är också där människor kan finna gemenskap och 
glädje i sitt idrottsintresse. Idrottsrörelsen är en betydande del av samhällslivet och tar 
också sitt ansvar för samhällets utveckling. Inom idrotten möter barn och ungdomar en 
positiv uppväxtmiljö som formas genom insatser av en mängd ideella ledare på olika 
nivåer och med olika uppgifter.  

Genom idrottsrörelsens demokratiska uppbyggnad utvecklas idrotten utifrån behov och 
önskemål samt i takt med samhället. För att idrottsrörelsen även i fortsättningen ska 
ligga i frontlinjen ställs stora krav på kompetensutveckling och ett brett allsidigt lärande 
hos alla de människor som är engagerade – inte bara genom folkbildningsarbetet utan 
också genom regionala ledarutbildningar. 

Strategi 2025 

Sverige har förändrats otroligt mycket på bara några årtionden. Människors liv, behov 
och förutsättningar likaså. Trots det har mycket inom svensk idrott sett likadant ut år 
efter år. Nya ideer har inte fått tillräckligt med plats och idrotten riskerade att tappa 
kontakten med de som är allra viktigast - medlemmarna. De senaste åren har vi sett hur 
fler slutar allt tidigare.  

Sedan hände något. Idrotten bestämde sig att det var dags för en förändring. De olika 
idrotterna gick ihop för att utmana bilden av hur det ska vara att idrotta i en förening 
och i samma veva staka ut vägen för framtiden.  

Sedan dess har mycket hänt inom de flesta idrotter, där många ser över kultur, träning- 
och tävlingsformer och trösklar. Men det är bara början på en lång resa. En resa mot en 
mer nyfiken, välkomnande och utvecklande idrott där fler blir motiverade att hålla igång 
hela livet. 

 

Det finns utmaningar för idrottsrörelsen för att möta framtiden. Riksidrottsförbundet 
(RF) drev utifrån dessa mellan 2013 och 2015 ett brett strategiarbete för 
idrottsrörelsens framtid.  

Arbetet tog sikte på 2025 och skedde i nära samverkan med SISU Idrottsutbildarna och 
samtliga specialidrottsförbund (SF). Det utgick från en analys av trender och 
förändringar i samhället i stort, en idrottspolitisk analys samt ett omfattande underlag 
om var idrottsrörelsen befinner sig idag.  
  
Mycket har visserligen hänt: många nya idrotter har tillkommit, kvinnorna utgör idag en 
självklar del av verksamheten, barn- och ungdomsidrotten har haft en explosionsartad 
utveckling. Men grunden i både verksamheten och organisatorisk struktur, är i mångt 
och mycket densamma. 

Efter ett tvåårigt strategiskt arbete där samtliga förbund deltog beslutade RF-stämman i 
maj 2015 om ett strategiskt dokument  
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Syfte 

 

Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. 

Strategiarbetet ledde fram till en prioritering av fyra strategiska områden och fem 
övergripande mål för svensk idrotts framtid som RF-stämman beslutade 2015. En resa 
är påbörjad för att förändra idrottsrörelsens inriktning. En resa där målet är att det ska 
vara enkelt och attraktivt att idrotta i förening för unga, vuxna och äldre med olika 
bakgrund och livssituation. Detta ska bidra till att föreningarna, idrottsrörelsen och 
samhället blir starkare. 

Mål 

De övergripande målen är idrottsrörelsens gemensamma mål och därför har också SF ett 
indirekt ansvar att leda sina föreningar mot dem. 

Livslångt idrottande 

• Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre 
väljer att idrotta i förening under hela livet. 

• Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt. 

Idrottens värdegrund är vår styrka 

• Alla lever och leder enligt Svensk idrotts värdegrund. 

Idrott i förening 

• Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda 
möjligheter att idrotta i förening. 

Idrotten gör Sverige starkare 

• Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör. 

 

Utvecklingsresor 

Fem stycken prioriterade utvecklingsresor för att nå sina mål. I dessa beskrivs vad 
idrotten på olika nivåer ska fokusera på och varje resa är en långsiktig strävan mot 
målen 2025. Utvecklingsresorna är: 

• Den moderna föreningen engagerar 

• Inkluderande idrott för alla 

• En ny syn på träning och tävling 

• Jämställdhet för en framgångsrik idrott 

• Ett stärkt ledarskap 

  



   

- 18 - 

SBSFs Värdegrund 
 

Respekt 

Jag ska visa respekt för sporten och dess 

regler, spelare, ledare, funktionärer och 

supportrar. Att hålla sig inom ramarna 

för gemensamma överenskommelser 

och ha en god etik och moral, är en 

självklarhet. Om jag ger feedback till 

andra ska det vara på ett tydligt och 

respektfullt sätt, så att alla har möjlighet 

att utvecklas. 

Gemenskap, Vänskap och Glädje 

Vi skapar gemenskap och glädje både på 

och utanför planen, genom att bemöta 

varandra på ett trevligt sätt. All 

verksamhet ska bedrivas i demokratisk 

anda och alla som deltar ska kunna 

känna sig trygga. Inom Svenska baseboll 

och softboll förbundet värnar vi alla 

människors lika värde, där alla får vara 

med och ta ansvar för sin egen 

verksamhet. 

Engagerande 

För att vår verksamhet ska växa och 

fungera på bästa sätt krävs att alla är 

engagerade både på och utanför planen. 

Bara gemensamt kan vi få saker att 

hända, tillsammans är vi Svenska 

baseboll och softboll förbundet. 

Stolthet 

Jag bär mitt medlemskap med stolthet 

och hejar på mitt lag i positiv anda. 

Tillsammans motarbetar vi fusk, doping 

och trakasserier såväl på som utanför 

planen. Att känna stolthet gör att både 

individ och organisation kommer att 

växa och utvecklas.  

Vision  

Vår vision - globala och utmanande 

idrotter – erkända och tillgängliga för 

alla  

Beskriver vårt önskade framtida 

tillstånd och hur vi vill att baseboll och 

softboll ska upplevas.  

Vår verksamhetsidé  

Baseboll och softboll är globala idrotter 

fyllda med glädje, spänning, strategi och 

precision i en oslagbar kombination av 

individen och laget.  

Vi leder, utvecklar, och administrerar 

baseboll och softboll i Sverige och 

företräder idrotterna såväl nationellt 

som internationellt  

Vi verkar för att alla, oavsett ålder och 

ambitionsnivå, ska ha möjlighet att vara 

engagerade i våra idrotter och därmed 

utvecklas som idrottare och individer  

Vår verksamhetsplan  

SBSFs Verksamhetsplan är ett levande 

dokument som revideras årligen inför 

Förbundsmötet.  

RF:s beslutade verksamhetsinriktning 

Strategi 2025 tillsammans med behoven 

för att få våra idrotter att växa och 

utvecklas har varit ingångsvärdena i 

denna Verksamhetsplan.  
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Generella inriktningsmål 

Idrotten i samhället  

Inriktningsmål  

att i de idrottspolitiska kontakterna med nationella förbund och organisationer värna om 
idrottsrörelsens självständighet och egenvärde, samt säkerställa ett fortsatt starkt stöd till 
baseboll - och softbollidrotterna.  

att bevaka och, vid behov, agera i samhällsfrågor som berör idrotten - och som baseboll- 
och softbollidrotterna kan komma att beröras av - samt som en del i det arbetet öka 
samarbetet med myndigheter och andra organisationer som är verksamma kring dessa 
frågor.  

att tydligare lyfta fram idrottens samhällsnytta via positiva exempel från baseboll-och 
softbollidrotterna på idrottens egenvärde och idrottens mervärde för samhället.  

Antidopingarbete  

Inriktningsmål  

att inom ramen för SBSFs Antidopingprogram aktivt informera om arbetet för en dopingfri 
idrott.  

att genom information och utbildning riktad till olika målgrupper dels stimulera och 
utveckla det förebyggande antidopingarbetet inom baseboll och softboll samt påverka 
omvärldens attityd till och kunskap om doping som ett samhällsproblem.  

Jämställdhet och jämlikhet  

Inriktningsmål  

att arbeta för att ge så många som möjligt optimala förutsättningar att inom idrotten 
utveckla sin talang.  

att arbeta för att höja kvaliteten på tränar- och ledarutbildningar på såväl lokal, regional, 
som nationell nivå.  

Internationellt arbete  

Inriktningsmål  

att inom ramen för SBSFs Internationella Handlingsplan utveckla det internationella 
arbetet till gagn för svensk baseboll och softboll.. 

att genom informations- och utbildningsinsatser samt möjligheter till erfarenhetsutbyte 
höja kompetensen och engagemanget i internationella frågor.  

att höja kompetensen bland SDF och föreningar om olika stödprogram för att därigenom 
bidra till att de nyttjas i högre grad av baseboll- och softbollidrotterna.  
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Förslag till verksamhetsplan 

SBSF VERKSAMHETSPLAN 2020-2021 

SBSFs verksamhetsplan för perioden 2020-2021 utgår från den förbundsutvecklingsplan 
som är framtagen med RFs gemensamma strategi för svensk idrottsrörelse - Strategi 2025 
som grund.  
Verksamhetsplanen omfattar fyra kärnområden som förbundet särskilt skall arbeta med: 
omfattar fyra kärnområden som förbundet särskilt skall arbeta med: 

• BARN OCH UNGDOM 

• BREDD OCH MOTION 

• FÖRBUNDS-OCH FÖRENINGSUTVECKLING 

• ELIT 

Barn och Ungdom 

SBSF mål är: 

att under 2020 ge förutsättningar för vårt Ungdomsutskott att skapa långsiktiga 
målsättningar och ett helhetstänk samt utveckla gemensamma strategier för SBSFs 
ungdomsverksamhet, i enlighet med vår Förbundsutvecklingsplan, Idrottens Strategi 2025, 
RF:s riktlinjer för barn- och ungdomsidrott samt SBSFs Elitutvecklingsplan.  

att under 2020 utarbeta riktlinjer för arrangörer av turneringar, cuper och läger. 

att barn och ungdomar ska ha en trygg miljö när de utövar sin idrott. 

att engagera fler aktiva, både inom baseboll och softboll till Ungdomsutskottet. 

att samtliga aktiva föreningar skall ha någon form av ungdomsverksamhet i ålder 7-19år.  

att ungdomsverksamhet, 7-19 år, ska ha ökat till 700 licensierade spelare inom baseboll 
och softboll 2020. 

att barn och ungdomar leds av välutbildade tränare och ledare. 

att andelen tjejer i ungdomsverksamheten är minst 30% efter 2021 

att skapa aktiviteter som syftar till att behålla och utveckla spelare i åldersgruppen 7-19 år, 
så intresset för ett livslångt idrottande och föreningsverksamhet ökar. Aktiviteterna ska i 
möjligaste mån samarrangeras tillsammans med SDF och föreningar för att få så lokal 
förankring som möjligt. 

att under perioden utöka och kvalitetssäkra breddläger inom både baseboll- och softboll 
för ungdomar upp till U19 för att på så sätt få dem att fortsätta vara verksamma inom våra 
idrotter och vår föreningsverksamhet 

att öka antalet matchtillfällen framförallt lokalt, med möjlighet att ha olika ambitionsnivåer 
samt att utveckla nya och/eller fler spelformer.  

att stötta och hjälpa nystartade föreningar med material och andra resurser. 

att vara delaktig i att arrangera distriktslagsturneringar för U15 inom samverkan för Little 
League. 
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Bredd och Motion 

SBSF mål är: 

att skapa ett helhetstänk runt hela bredd- och motionsverksamheten, och därmed också 
skapa förutsättningar för ett livslångt idrottande och deltagande i föreningsverksamhet. 

att stödja föreningar som vill starta med herrsoftboll, för att utöka utbudet av idrotter inom 
vårt förbund och uppmuntra till livslångt idrottande. 

att stödja föreningar och SDF att komma igång med Slowpitch för att öka motions- och 
breddverksamheten och behålla äldre spelare inom våra idrotter. 

att breddläger riktat till aktiva utanför landslagen kommer att erbjudas varje år i SBSF:s 
regi för softboll- och basebollspelare i åldern 16-25 år, så intresset för ett livslångt 
idrottande och föreningsverksamhet ökar. Aktiviteterna ska i möjligaste mån 
samarrangeras tillsammans med SDF och föreningar för att få så lokal förankring som 
möjligt. 

 

Förbunds och Föreningsutveckling 

SBSF mål är: 

att arbeta för att behålla och stärka de föreningar som idag är aktiva.  

att slutföra processen kring samgående med andra/annat förbund, för att säkerställa 
medlemskapet inom RF. 

att arbeta för att ha minst en 60/40 uppdelning mellan kvinnor och män inom utskott, 
förbundskaptener.  

att i enlighet med idrottens strategi 2025 fortsätta förbundets långsiktiga satsning på 
ledarutbildning i olika steg.  

att i enlighet med idrottens strategi 2025 fortsätta förbundets satsningar på 
funktionärsutbildningar  

att det i varje seriespelande förening skall finnas minst en utbildad protokollförare 

att kunna tillsätta två domare/match inom baseboll och softboll i samtliga av förbundet 
arrangerade serier. 

att under säsongen 2020 utvärdera olika digitala lösningar för scoring för implementering 
2021 i seriespel. 

att utöka informationen om SBSFs NIU/LIU verksamhet, i syfte att stärka dess långsiktiga 
verksamhet. 

att uppmuntra och bistå så långt som möjligt nya föreningar att få igång sin verksamhet. 

att fortsätta med att strukturera arbetet inom styrelsen, utskott och anställd personal för 
att skapa en större tydlighet inom organisationen 
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Elit 

SBSF mål är: 

att stödja verksamheten vid NIU eller LIU enheter efter bästa förmåga. Dess instruktörer 
skall beredas möjlighet till vidareutbildning så att vi ständigt kan erbjuda eleverna bästa 
tänkbara utbildning såväl sportsligt som akademisk. 

att skolverksamhet, knuten till baseboll och softboll, ska vara en viktig del i 
elitverksamheten för ungdomar inom svenska baseboll och softbollförbundet. 
Skolverksamheten ska erbjuda kvalitetssäkrade utbildningar, såväl på som utanför planen, 
och skall drivas i enlighet med gemensamt uppsatta mål, idrottens strategi 2025, 
policydokument och Elitutvecklingsplanen. 

att genom samarbete mellan landslagsledningar och representanter från skolverksamheten 
under perioden skapa ett helhetstänk, en röd tråd, genom vår elit- och 
landslagsverksamhet. 

att uppdatera och implementera Elitutvecklingsplanen i vår verksamhet. 

att vi har uppnått en ökad fokus på en bredd inom elitsatsningen istället för att fokusera på 
några få spelare som nyckelspelare. 

att arrangera SM-slutspel i samverkan med inblandade föreningar, för seniorer baseboll 
och softboll, juniorer baseboll och softboll samt ungdoms SM för U15 i baseboll. 

att arbeta för att årligen arrangera turneringar för seniorlandslaget i baseboll och softboll 
på hemmaplan  
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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. 

 

Proposition 3, Stadgeändring 
RF-SISU Distrikt 

Anledningen till förslaget av ändringen av stadgarna är för att RF och SISU gått samman med 
sina distriktsorganisationer och de heter nu RF-SISU Distrikt och inte DF eller SISU-d som 
tidigare. Så förslaget är en rent redaktionell ändring för att anpassa stadgarna. 

 

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

 
Gammal lydelse SBSF Ny lydelse SBSF 
2 § Förkortningar  
… 
RIN Riksidrottsnämnden 
DF Distriktsidrottsförbund 
SF Specialidrottsförbund 
….. 
 

2 § Förkortningar  
… 
RIN Riksidrottsnämnden 
DF Distriktsidrottsförbund 
Distrikt RF-SISU Distrikt 
SF Specialidrottsförbund 
….. 
 

33 § SDFs namn och SBSF distriktets 
gränser 
SBSF distrikt bör i fråga om 
administrationen omfatta samma 
geografiska område som motsvarande RF 
distrikt. Beslut om annan regional 
indelning så att SBSF distrikt omfattar 
fler än ett RF distrikt eller ett eller flera 
län ska anmälas till RF. Distriktsgränser 
som avviker från det sagda ska efter 

33 § SDFs namn och SBSF distriktets 
gränser 
SBSF distrikt bör i fråga om 
administrationen omfatta samma 
geografiska område som motsvarande 
RF-SISU distrikt. Beslut om annan 
regional indelning så att SBSF distrikt 
omfattar fler än ett RF-SISU distrikt eller 
ett eller flera län ska anmälas till RF. 
Distriktsgränser som avviker från det 
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beslut hänskjutas till RS för slutligt 
avgörande. 
Innan beslut tas om SDFs namn ska RF 
höras. Härvid bör beaktas att SDF inom 
olika idrotter men med samma 
geografiska gränser erhåller likartad 
benämning. 
SBSF-distrikten har följande regionala 
gränser (SDF numreras 53 som är SBSFs 
SF-nummer följt av lägsta DF-nummer 
inom SDFs område. DF-nummer finns 
inom parentes efter namnet på DF som 
ingår i SDFs geografiska område) 
…. 

sagda ska efter beslut hänskjutas till RS 
för slutligt avgörande. 
Innan beslut tas om SDFs namn ska RF 
höras. Härvid bör beaktas att SDF inom 
olika idrotter men med samma 
geografiska gränser erhåller likartad 
benämning. 
SBSF-distrikten har följande regionala 
gränser (SDF numreras 53 som är SBSFs 
SF-nummer följt av lägsta Distrikt-
nummer inom SDFs område. Distrikt-
nummer finns inom parentes efter 
namnet på RF-SISU Distrikt som ingår i 
SDFs geografiska område) 
…. 
 

36 § Revisorer och revision 
 
Förutom de av SDF-mötet valda 
revisorerna ska SDF-styrelsens 
verksamhet, förvaltning och räkenskaper 
granskas av en av DF-mötet vald revisor. 
 
Omfattar SBSF-distrikt flera DF ska det 
DF där SDF har sin hemort utse revisor. 
 

36 § Revisorer och revision 
 
Förutom de av SDF-mötet valda 
revisorerna ska SDF-styrelsens 
verksamhet, förvaltning och räkenskaper 
granskas av en av RF-SISU 
Distriktets-mötet vald revisor. 
 
Omfattar SBSF-distrikt flera RF-SISU 
Distrikt ska det RF-SISU Distrikt där SDF 
har sin hemort utse revisor. 
 

39 § Distriktstillhörighet 
 
Förening tillhör dels det SBSF-distrikt 
inom vars område föreningens hemort är 
belägen och dels det DF inom vars 
område föreningens hemort är belägen. 
 

39 § Distriktstillhörighet 
 
Förening tillhör dels det SBSF-distrikt 
inom vars område föreningens hemort är 
belägen och dels det RF-SISU Distrikt 
inom vars område föreningens hemort är 
belägen. 

41 § Åligganden 
Förening ska 
… 
3. på begäran av RS eller vederbörande 
SF-, SDF- eller DF-styrelse ställa 
föreningens handlingar till förfogande, 
samt lämna av dessa organ begärda 
uppgifter, 
…. 

41 § Åligganden 
Förening ska 
… 
3. på begäran av RS eller vederbörande 
SF-, SDF- eller Distrikts-styrelse ställa 
föreningens handlingar till förfogande, 
samt lämna av dessa organ begärda 
uppgifter, 
…. 

 

Motioner 
Inga motioner har inkommit inom föreskriven tid. 
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Förslag till årsavgifter att gälla från 1 januari 2021 
Medlemsavgiften under 2020 är 1 000 kr per medlemsförening- 
Förbundsstyrelsen föreslår en oförändrad medlemsavgift för 2021.  
 

Förbundsstyrelsen föreslår 1 000 kr i medlemsavgift, att gälla från den 1 januari 
2021. 

Valberedningens förslag till Förbundsstyrelse 2020 

Ordförande i förbundsstyrelsen för en tid av ett år 

Johnny Stormat  Omval 

Tre ledamöter i förbundsstyrelsen för en tid av två år: 

Sanna Hermansson  Omval 

Peter Malm   Omval  

Jenny Hartelius  Omval 

Fyllnadsval av två ledamöter i förbundsstyrelsen för en tid av ett år: 

Elisabeth Hopkins  Nyval 

Yvonne Claesson  Nyval 

Revisor för en tid av ett år: 

Johan Rönnqvist, PWC  Omval 

 

Karl Knutsson väljer att kliva av sitt uppdrag i förbundsstyrelsen vid årsmötet, på grund av 
att hans arbetssituation inte medger det engagemang som han känner behövs. 

Vald för 2 år vid föregående förbundsmöte är: 
Lars Sundin 

 

Valberedningen 2019 har bestått av: 

 

Jonny Edgren, ordf. 

Lena Ununger, Björn Johansson, Mats Fransson 

 
Utdrag ur stadgarna 

 

15 § Valbarhet 

Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person som är röstberättigad medlem i en till förbundet ansluten förening. 

Arbetstagare inom förbundet och SDF får inte väljas till ledamot av förbundsstyrelsen eller valberedningen. 

Arbetstagare inom RFs organisationer får inte vara revisor eller revisorssuppleant i SBSF. 


