STADGAR
Senast reviderade 2020-04-26
i enlighet med det extra förbundsmötet 2020-04-26
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1. kap Allmänna bestämmelser
1. § Uppgift
Svenska Squashförbundet – i dessa stadgar benämnt Förbundet – har till uppgift att främja
och administrera squashidrotten i Sverige, verka för att squashspel blir tillgängligt för alla
samt att företräda denna idrott även i utlandet. Med squash jämställs andra racketidrotter
som spelas på squashbana.

2. § Sammansättning
Förbundet består av de föreningar som i vederbörlig ordning har upptagits i Förbundet.

3. § Tillhörighet
Förbundet är anslutet till Sveriges Riksidrottsförbund (RF) samt till World Squash Federation
(WSF), och European Squash Federation (ESF). Förbundet skall följa dessa organisationers
stadgar, tävlingsbestämmelser och i behörig ordning tagna beslut.

4. § Beslutande organ
Förbundets beslutande organ är ordinarie förbundsmöte, extra förbundsmöte och
förbundsstyrelsen.

5. § Distriktsorgan
Förbundets regionala organ (distriktsorgan) är specialidrottsdistriktsförbund (SDF)
Distriktsorgan har i fråga om administrationen samma område som motsvarande DF, om
inte riksidrottsstyrelsen (RS) har medgivit annat.

6. § Medlemskap i Förbundet
Förening, som vill bli medlem i Förbundet, skall skriftligen ansöka härom hos
förbundsstyrelsen. Ansökan skall vara upprättad enligt RS:s anvisningar och vara åtföljd av
föreningens stadgar. Styrelsen prövar ärendet efter hörande av vederbörande SDF. För
förenings anslutning till Förbundet krävs:
• att föreningen har squashidrott på sitt program, eller annan racketidrott på sitt program,
som anslutits till förbundet via särskilt avtal, (se 1. kap 1. § Uppgift)
• att den har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet tillämpa de principer på vilka RF:s
normalstadgar för idrottsförening bygger,
• att föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten
förening samt
• att föreningen har betalt de avgifter förbundsmötet kan ha bestämt, samt
• att förening har ansökt samt erhållit organisationsnummer hos skatteverket
Redan anslutna föreningar skall senast den 31 december 2010 redovisat sitt
organisationsnummer. Förening som inte gjort så kommer att avregistreras som medlem.
Är föreningen inte redan medlem i RF, får ansökningen inte bifallas förrän RS har godkänt
föreningens namn, RF:s godkännande krävs också om ansökan gäller förening som
har bildats genom sammanslagning med annan förening eller som har bytt namn. Avslås
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ansökan om medlemskap, får föreningen överklaga beslutet hos RS enligt reglerna i RF:s
stadgar.

7. § Förenings årsavgift m.m.
Förening skall senast den 31 januari till Förbundet insända rapport enligt fastställt formulär
samt senast den 30 april betala in 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 tävlingar eller i
mästerskapstävlingar.

8. § Utträde ur Förbundet
Förening, som önskar utträda ur Förbundet, skall skriftligen anmäla detta till
förbundsstyrelsen. Till sin anmälan skall föreningen foga protokolls utdrag från det
föreningsmöte där beslutet om utträde fattades.
Förening, som inte har betalat årsavgiften under två på varandra följande år, får anses ha
begärt sitt utträde ur Förbundet.

9. § Uteslutning ur Förbundet
Förbundsstyrelsen får utesluta förening, om den - trots påminnelser – underlåter
• att följa vad som föreskrivs i RF:s eller Förbundets stadgar, eller
• att rätta sig efter beslut som i vederbörlig ordning har fattats av RF, Förbundet eller SDF,
• eller annars har påtagligt motarbetat Förbundets intressen. Fråga om uteslutning får inte
avgöras förrän föreningen har fått tillfälle att yttra sig inom tre veckor. I beslut om
uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad föreningen skall göra, om den vill
överklaga beslutet.

10. § Förenings tillhörighet
Till Förbundet ansluten förening tillhör det DF och det SDF inom vilkas verksamhetsområden
föreningens hemort är belägen.

11. § Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår
Förbundets och SDF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden den 1 juli - 30 juni.
Förbundsstyrelsens och SDF styrelsens arbetsår omfattar tiden från förbundsmötet
respektive SDF - mötet till och med nästpåföljande ordinarie förbundsmöte respektive SDF
möte.

12. § Stadgetolkning
Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar eller om fall förekommer, som
inte är förutsett i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande förbundsmöte eller avgörs i
trängande fall av förbundsstyrelsen.

13. § Stadgeändring
Förslag till ändring av dessa stadgar får - förutom av förbundsstyrelsen - skriftligen
framläggas av distriktorgan och till Förbundet ansluten förening senast den 15 augusti. För
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bifall till stadgeändring krävs beslut härom av förbundsmötet med minst 2/3 av antalet
avgivna röster.

14. § 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.

15. § Beslut, omröstning
Med undantag för ärende som anges i 1. kap 13. § Stadgeändring och 1. kap 14. §
Upplösning av Förbundet 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.
16. § Hedersledamot m.m.
Förbundsmötet och SDF mötet får på förslag av styrelsen kalla enskild person till
hedersmedlem. Förbundsstyrelsen och SDF styrelsen får kalla enskild person till adjungerad
ledamot i respektive styrelse.

17. § Tjänstemans valbarhet
Tjänsteman, som är anställd hos förbundsstyrelsen eller till vars förfogande han har ställts,
får inte väljas till ledamot i styrelsen. Motsvarande gäller tjänsteman, som är anställd hos
SDF styrelse eller till vars förfogande han har ställts. Tjänsteman inom RF:s organisationer får
inte var revisor i Förbundet eller i SDF.

18. § Tillträde till tävling eller uppvisning
Förbundsstyrelsens ledamöter och Förbundets revisorer har fritt tillträde till alla tävlingar
och uppvisningar inom Förbundet. Legitimationskort utfärdas av förbundsstyrelsen.
Ledamöterna i SDF styrelsen har fritt tillträde till alla tävlingar eller uppvisningar inom SDF
område. Legitimationskort utfärdas av förbundsstyrelsen, som får uppdra åt SDF styrelsen
att expediera korten. Förbundsstyrelsen får, när särskilda skäl föreligger, utfärda
legitimationskort åt annan person än som nämns i föregående stycken.

19. § Mästerskapstävlingar
Rätt att deltaga i tävling om RF:s mästerskapstecken i lag - SM och JSM samt DM och JDM har
• dels svensk medborgare som är medlem i en till Förbundet ansluten förening och
• dels icke svensk medborgare vilken tillhör sådan förening, om han är stadigvarande bosatt
i Sverige sedan minst ett år.
I individuella SM och JSM skall deltagare vara svensk medborgare som är medlem i en till
Förbundet ansluten förening, eller varit stadigvarande bosatt (dvs. med gällande uppehålls
och arbetstillstånd) i minst fem år. Tävling om RF:s mästerskapstecken skall kungöras i
Förbundets officiella kungörelseorgan.
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2. kap Förbundsmöte
20. § Ombud
Förbundsmöte består av ombud för distriktsorganen och föreningar. Ombud skall vara
medlem i förening, eller medlem i förening inom distriktet. Ombud får inte företräda mer än
ett distriktsorgan och inte heller vara ledamot av förbundsstyrelsen. SDF och föreningar får
sända ett ombud för varje röst. Uteblir något ombud, förlorar SDF/Förening hans/hennes
röst. Ombud skall medföra fullmakt från det SDF/förening som han/hon företräder. Skulle
det inträffa att distrikt för tillfället saknar styrelse, skall de inom distriktet till Förbundet
anslutna röstberättigade föreningarna beredas tillfälle att utse ombud. Det åligger
förbundsstyrelsen att utse det antal ombud som distriktet är berättigat till.

21. § Beslutsmässighet, yttranderätt, förslagsrätt
Förbundsmöte är beslutmässigt med det antal ombud som efter vederbörlig kallelse deltar i
mötets beslut. Yttrande- och förslagsrätt vid förbundsmöte tillkommer - förutom ombuden förbundsstyrelsens ledamöter, revisorerna, ledamöterna i Förbunds kommittéer och
motionär i vad avser egen motion. Yttranderätt tillkommer RF:s representant och de hos
Förbundet anställda.

22. § Rösträtt
Vid förbundsmöte har ombud utsedda av föreningar rösträtt. Föreningar, som den 30 juni
har fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter har en (1) röst. Föreningar, som den 30 juni har
fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter och som har fler än 150 medlemmar har två (2)
röster. Av dessa föreningar har de tre föreningar som har flest röster har ytterligare en (1)
röst. Det åligger förbundsstyrelsen att upprätta röstlängd för förbundsmöte att gälla för den
den 1 september - 31 augusti. Uppgift om förenings antal medlemmar hämtas från
IdrottOnline.

23. § Tidpunkt och kallelse till förbundsmötet
Årsstämman skall hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång på tid och plats
som förbundsstyrelsen bestämmer. Kallelse till förbundsmöte sker senast tre månader före
mötet genom kungörelse i Förbundets officiella Kungörelseorgan och genom brev till
distriktsorganen. Dagordning för mötet, verksamhets- och förvaltningsberättelser för det
gångna verksamhets- och räkenskapsåret samt verksamhetsplan och inkomst- och utgiftsstat
för det innevarande verksamhets- och räkenskapsåret samt förbundsstyrelsens förslag
(propositioner) och inkomna motioner till förbundsmötet - vilka skall vara åtföljda av
styrelsens yttrande och om motionen kommer från förening, av SDF styrelsens yttrande skall senast två veckor före mötet sändas till distriktsorganen.
24. § Ärenden vid förbundsmötet
Vid förbundsmötet skall följande ärenden förekomma:
1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av
den utav förbundsstyrelsen upprättade röstlängden.
2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
3. Val av ordförande för mötet.
4. Val av sekreterare för mötet.
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5. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll samt två rösträknare.
6. Verksamhets- och förvaltningsberättelserna för det gångna verksamhetsoch räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.
9. Behandling av förbundsstyrelsens propositioner.
10. Behandling av motioner som senast den 1 september har inkommit till
förbundsstyrelsen från distriktsorgan och till förbundet anslutna föreningar.
11. Genomgång av verksamhetsplanen för innevarande verksamhetsår. 12. Genomgång av
inkomst- och utgiftsstaten för innevarande räkenskapsår.
13. Fastställande av föreningarnas årsavgift till Förbundet.
14. Antagande av Förbundets officiella Kungörelseorgan.
15. Val på ett år av förbundsordförande tillika ordförande i förbundsstyrelsen.
16. Val på två år av tre övriga ledamöter samt en suppleant till förbundsstyrelsen.
17. Val på ett år av en revisor och en revisorssuppleant.
18. Fråga om val av ombud till Riksidrottsmöten.
19. Val av ordförande och två övriga ledamöter till valberedningen.
Valbar enligt punkterna 15 - 19 är myndig medborgare inom Europeiska Unionen. Ledamot
av förbundsstyrelsen är inte valbar som revisor eller revisorssuppleant. Om tjänstemans
valbarhet stadgas i 1. kap 17. § Tjänstemans valbarhet.

25. § Extra förbundsmöte
Extra förbundsmöte får av förbundsstyrelsen utlysas, när den så finner nödvändigt, eller då
det begärs av minst 2/3 av Special distriktsförbunden, eller revisorerna. Möte får inte hållas
på dag när riksidrottsmöte pågår. Kallelse jämte dagordning för extra förbundsmöte skall
senast två veckor före mötet översändas till distriktsorganen. Vid extra förbundsmöte får
endast på dagordningen upptaget ärende avgöras.

3. kap Valberedningen
26. § Sammansättning
Valberedningen utgörs av ordföranden och två övriga ledamöter, och båda könen skall vara
representerade.

27. § Åligganden
Valberedningen skall senast den 1 maj tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid
förbundsmötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast den 15 maj skall
valberedningen meddela distriktsorganen och de till Förbundet anslutna föreningarna
uppgift på den som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt återval.
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28. § Förslagsrätt
Distriktsorganen får före den 15 augusti till valberedningen avge förslag på personer för
valen under punkterna 15 -18, 2. kap 24. § Ärenden vid förbundsmötet. Valberedningen skall
senast den 1 september tillställa distriktsorganen sitt förslag jämte uppgift på samtliga
föreslagna personer.

29. § Kandidatnominering
Innan kandidatnomineringen börjar vid förbundsmötet, skall valberedningen meddela sitt
förslag beträffande vart och ett av de val som skall förekomma enligt punkterna 15-18, kap
24. § Ärenden vid förbundsmötet.

30. § Sammanträden
Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsför när kallelse har
utgått en vecka före sammanträdet till ledamöterna och minst två av dem är närvarande.

4. kap Revision och revisorer
31. §
Förbundets förvaltning och räkenskaper revideras av en auktoriserad revisor eller godkänd
revisor med revisorsexamen. Förbundsstyrelsens räkenskaper och övriga handlingar
överlämnas till revisorerna senast den 15 augusti. Handlingarna skall efter verkställd revision
jämte revisionsberättelsen vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 10 september.

5. kap Förbundsstyrelsen
32. § Sammansättning
Förbundsstyrelsen - som är Förbundets högsta beslutande organ när förbundsmöte inte är
samlat - består av ordförande och fyra övriga ledamöter samt en suppleant, och båda könen
skall vara representerade. Ordföranden bestämmer när suppleant skall kallas till
sammanträde. Styrelsen utser bland sina ledamöter vice ordförande och kassaförvaltare
samt tillsätter de övriga funktionärer som behövs.

33. § Sammanträden, kallelse, beslutsmässighet
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när styrelsen har beslutat härom
eller på framställning av minst tre ledamöter. Kallelse till sammanträde utsänds minst 14
dagar före detta. Vid styrelsesammanträde skall efter vederbörlig kallelse minst tre
ledamöter vara närvarande för att styrelsen skall vara beslutsmässig. För alla beslut krävs att
minst tre ledamöter är ense om beslutet. Röstning får ej ske genom fullmakt. Om
ordföranden anser det vara nödvändigt, får brådskande ärende avgöras genom skriftlig
omröstning eller vid telefonsammanträde. Beslut skall anmälas vid närmast följande
sammanträde. Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden på ett
verkställande utskott, som utses inom styrelsen, på kommitté, som har tillsatts för särskild
uppgift, eller på enskild styrelseledamot eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av
bemyndigande enligt föregående stycke skall snarast underrätta styrelsen härom.

34. § Förbundsstyrelsens åligganden
Styrelsen åligger bland annat att
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1. bedriva sin verksamhet enligt dessa stadgar och förbundsmötets beslut samverka
för squashidrottens utveckling och utbredning inom Sverige och företräda denna idrott,
tillvarata Förbundets intressen och härvid följa utvecklingen inom squashidrotten utomlands
och delta i det internationella samarbetet på denna idrotts område;
2. övervaka efterlevnaden av RF:s och Förbundets stadgar och i vederbörlig
ordning utfärdade regler samt WSF:s och ESF:s stadgar;
3. samarbeta med myndigheter och organisationer som stödjer Förbundets
verksamhet samt marknadsföra squashidrotten hos myndigheter, massmedia och
allmänheten;
4. följa och stödja verksamheten inom distrikten och föreningarna;
5. avge vederbörliga rapporter och yttranden;
6. upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser samt verksamhetsplan och inkomstoch utgiftsstat även som i övrigt utarbeta och bereda förslag, planer m.m. att föreläggas
förbundsmötet och tillse att av förbundsmöte fattat beslut verkställs så snart som möjligt;
7. handha och ansvara för Förbundets medel och material samt vidta lämpliga åtgärder för
att stärka Förbundets ekonomi;
8. utse arrangör för Förbundets tävlingar och svara för deras genomförande enligt gällande
tävlingsregler, godkänna internationella tävlingar samt sanktionera svenskt deltagande i
tävling eller uppvisning utanför Norden;
9. besluta om utdelning av Förbundets utmärkelser;
10. upprätta röstlängd för förbunds- och SDF möten att gälla för tiden den 1 september - 31
augusti;
11. tillsätta Förbundets tjänstemän och bestämma om organisationen av Förbundets kansli,
dock skall inrättandet av nya tjänster prövas av förbundsmötet;
12. enligt av RS utfärdade anvisningar pröva och avgöra fråga om anslutning av förening som
medlem i Förbundet och om uteslutning av förening ur Förbundet;
13. senast den 31 december till RF inlämna skriftliga uppgifter på vilka föreningar som under
kalenderåret har erlagt sina årsavgifter direkt till Förbundet;
14. fortlöpande till RF anmäla avförda föreningar;
15. handlägga löpande ärenden i övrigt; samt
16. föra protokoll och erforderliga böcker.
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35. § Prövningsrätt
Förbundsstyrelsen utövar prövningsrätt enligt kapitel 14 och 15 i RF:s stadgar. Med stöd av
RF:s stadgar förbehålls styrelsen bestraffningsrätt i ärende om förseelse, begången vid
Förbundets mästerskaps- och GP-tävlingar, av Förbundet anordnad tävling och internationell
tävling samt kurser och läger utomlands. Styrelsen får enligt RF:s stadgar överlåta sin
bestraffningsrätt till något av sina organ.

6. kap Specialidrottsdistriktsförbunden (SDF)
36. § Verksamhetsområde och sammansättning
Förbundets SDF har i fråga om administrationen samma område som motsvarande DF, om
inte RS har medgivit annat. SDF består av de föreningar som är verksamma inom dess
område och som är medlemmar i Förbundet. SDF äger ej rätt att ta ut obligatoriska
medlemsavgifter av föreningarna inom dess område.

37. § Beslutande organ
SDF:s beslutande organ är SDF mötet, extra SDF möte och SDF Styrelsen.

38. § Ombud vid SDF möte, beslutsmässighet
SDF möte består av ombud för SDF:s föreningar. Föreningar får utse högst två ombud, vilka
skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen. Ombud får inte representera mer än en
förening och inte vara ledamot av SDF styrelsen. SDF möte är beslutmässigt med det antal
ombud som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets beslut.

39. § Yttrande- och förslagsrätt
Yttrande- och förslagsrätt vid SDF möte har - förutom ombuden - ledamot av SDF styrelsen
samt DF:s och SDF:s revisorer även som motionär i vad avser egen motion. Yttranderätt
tillkommer RF:s, Förbundets och DF:s representanter.

40. § Rösträtt
Rösträtten vid SDF möte bestäms genom röstlängd som har upprättats av förbundsstyrelsen
att gälla för tiden den 1 september - 31 augusti. Röstlängden upptar de föreningar som
senast den 30 juni har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot Förbundet samt de
förpliktelser mot SDF som kan ha bestämts av SDF mötet. Röstlängden gäller oförändrad till
dess ny röstlängd har tillställts SDF. Förening har en röst för varje påbörjat 150-tal
medlemmar. Röstetalet får dock inte överstiga 1/5 av det vid uppropet godkända
sammanlagda röstetalet. Om förening deltar i mötet med två ombud och förfogar över
endast en röst, utövas rösträtten av det ena av ombuden. Har föreningen fler än en röst,
bestämmer föreningen rösternas fördelning mellan ombuden. Förening skall inge fullmakt
för sina ombud. I fullmakten skall ombuds rätt att utöva föreningens rösträtt anges.

41. § Tidpunkt för SDF möte, kallelse
SDF möte äger rum tidigast 14 dagar före förbundsmötet på tid och plats som SDF styrelsen
bestämmer. Kallelse till SDF mötet utfärdas av SDF styrelsen genom kungörelsen i
Förbundets officiella kungörelseorgan samt genom brev till föreningarna senast en månad
före mötet. Dagordningen för mötet jämte verksamhets- och förvaltningsberättelsen,

10

revisionsberättelsen samt inkomst- och utgiftsstat, SDF styrelsens förslag (propositioner) och
inkomna motioner överlämnas till föreningarna senast 14 dagar före mötet.

42. § Motioner
Förslag till ärende att behandlas av SDF mötet skall vara SDF styrelsen tillhanda senast den
15 augusti. Rätt att inge förslag har inom SDF röstberättigad förening och röstberättigad
medlem i sådan förening. Förslag från medlem insänds genom föreningen med dess
utlåtande.

43. § Vid SDF mötet skall följande ärende förekomma:
1. Upprop och fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd på grundval av den
röstlängd som förbundsstyrelsen har upprättat för SDF.
2. Fråga om mötet har blivit behörigt utlyst.
3. Val av ordförande för mötet.
4. Val av sekreterare för mötet.
5. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll samt två rösträknare.
6. SDF styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.
7. Revisorernas berättelse för tiden den 1 juli - 30 juni.
8. Fråga om ansvarsfrihet för SDF styrelsen.
9. Behandling av motioner enligt RF kap 14, samt övriga av SDF styrelsen till
mötet hänskjutna ärenden, varvid dock iakttas att fråga inte får avgöras om den inte finns
med på dagordningen.
10. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för innevarande räkenskapsår.
11. Val på ett år av ordföranden i SDF styrelsen.
12. Val på två år av två eller tre övriga styrelseledamöter samt högst en suppleant.
13. Val på ett år av en revisor och en revisorssuppleant.
14. Beslut om val av ombud till förbundsmöte och DF möte jämte behövligt
antal suppleanter. Ledamot av SDF styrelsen är inte valbar som revisor eller
revisorssuppleant. Annars gäller för valbarhet att vederbörande skall vara svensk
medborgare, dock att sådant medborgarskap inte krävs såvitt avser en tredjedel av SDF
styrelsens ledamöter. Om tjänstemans valbarhet stadgas i 1. kap
17. § Tjänstemans valbarhet.
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44. § Extra SDF möte
SDF styrelsen får, när den finner nödvändigt, kalla till extra SDF möte, eller då det begärs av
minst 2/3 av föreningarna, eller revisorerna. Sådant möte får inte hållas på dag när DF möte
eller förbundsmöte pågår. Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende
avgöras. Kallelse till extra möte jämte dagordning översänds till föreningarna senast sju
dagar före mötet.

45. § SDF styrelse, sammansättning, kallelse, beslutsmässighet
SDF styrelsen är, när SDF möte inte är samlat, SDF:s beslutande organ. Styrelsen skall bestå
av ordföranden och fyra eller sex övriga ledamöter samt högst två suppleanter, och båda
könen skall vara representerade. Den utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.
Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott. Antalet ledamöter i detta skall vara mindre än
hälften av styrelsens numerär. Vidare får styrelsen tillsätta de övriga organ som behövs för
vissa grupper av ärenden. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är, då
samtliga har kallats, beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Om
ordföranden finner det nödvändigt, får brådskande ärende avgöras genom skriftlig
omröstning eller vid telefonsammanträde. Beslut skall anmälas vid närmast följande
sammanträde.

46. § SDF styrelsens åligganden
Det åligger SDF styrelse bland annat att;
1. verkställa SDF mötets beslut;
2. hålla sig väl underrättad om verksamheten i anslutna föreningar och övervaka ordningen i
dessa samt verka för squashidrottens utbredning;
3. handha squashidrottens enligt gällande stadgar och övriga i vederbörliga ordning
utfärdade regler;
4. föranstalta om DM och andra tävlingar enligt Förbundets regler;
5. handha och ansvar för SDF:s medel;
6. bereda ärenden och utarbeta förslag som skall föreläggas SDF möte;
7. förelägga SDF möte verksamhets- och förvaltningsberättelser för det gångna
verksamhetsåret samt inkomst- och utgiftsstat för innevarande räkenskapsår;
8. avge stadgeenliga rapporter samt tillhandahålla förbundsstyrelsen och DF styrelsen med
upplysningar och yttranden;
9. utöva prövningsrätt enligt kapitel 13 och 14 i RF:s stadgar (se dock 5. kap 35. §
Prövningsrätt); samt
10. att föra protokoll och behövliga böcker samt att sköta löpande ärenden i övrigt.
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47. § Revisor, revision
SDF:s revisorer, av vilka den ena har utsetts av DF mötet, skall granska SDF styrelsens
förvaltning och räkenskaper. Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till
revisorerna senast en månad före SDF mötet och skall, efter verkställd revision, med
revisionsberättelsen vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.
Med ändring fastställda vid extra förbundsmöte 2020-04-26
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