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Stadgar för
Svenska Fallskärmsförbundet
Svenska Fallskärmsförbundet (SFF) som bildades den 28 september 1955 är genom
sin anslutning till Svenska Flygsportförbundet (FSF) representerat i Riksidrottsförbundet (RF) och Fédération Aéronautique International (FAI).
SFF är en frivillig försvarsorganisation enligt förordningen om frivillig försvarsverksamhet utfärdad den 19 maj 1994. Med frivillig försvarsverksamhet avses i denna förordning verksamhet som omfattar försvarsupplysning samt rekrytering och utbildning
för uppgifter inom totalförsvaret.
Med fallskärmshoppning avses i det följande även träning och tävling i vindtunnel.

§ 1 Uppgifter
SFF har till uppgift att främja, leda och administrera fallskärmshoppning samt träning
och tävling i vindtunnel i Sverige samt att i samarbete med FSF företräda svensk fallskärmshoppning samt träning och tävling i vindtunnel i utlandet. SFF är obundet av
partipolitiska och kommersiella intressen.
Såvitt avser träning och tävling i vindtunnel omfattas endast SFF:s uppgifter och
ansvar enbart för medlemmar i till SFF ansluten fallskärms- och eller tunnelklubb.
SFF:s övergripande mål är att skapa förståelse för och stimulera till utövande av fallskärmshoppning samt träning och tävling i vindtunnel med syfte att uppnå meningsfulla
fritidsaktiviteter, kunskaper, tävlingsresultat och gemenskap genom:
 att aktivt verka för en säkerhetsnivå i nivå med eller högre än de bäst utvecklade
fallskärmsnationerna
 att etablera och bibehålla nationella och internationella kontakter som främjar
fallskärmshoppning samt träning och tävling i vindtunnel
 att verka för och samordna utbildningsinsatser för att säkerställa en hög
kompetensnivå inom samtliga verksamheter
 att verka för och främja deltagande i tävlingar på nationell och internationell nivå
 att verka för marknadsföring av SFF:s mål och idéer
 att bedriva försvarsupplysning samt försvarsinformation
 att leda alternativt medverka vid utbildning av frivilligpersonal
 att rekrytera, upprätthålla och utveckla hoppkunskaper hos fallskärmsjägarpersonal
 att utbilda och upprätthålla hoppkunskaper hos befäl och annan nyckelpersonal
för totalförsvarets behov.
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§ 2 Sammansättning
SFF består av hedersmedlemmar och föreningar som upptagits i SFF i enlighet med
SFF:s, FSF:s och RF:s stadgar.
§ 3 Anslutning
SFF är anslutet som grenförbund till Svenska Flygsportförbundet (FSF). För den
grenspecifika verksamheten och från styrelsens arbete skall rapport och protokoll
fortlöpande lämnas till styrelsen för Svenska Flygsportförbundet.
§ 4 Medlemskap i förbundet
Förening som önskar medlemskap i SFF skall skriftligen ansöka om medlemskap i
Svenska Flygsportförbundet och SFF. Ansökan skall vara upprättad enligt förbundsstyrelsens anvisningar i överensstämmelse med Riksidrottsstyrelsens (RS) anvisningar och åtföljas av föreningens stadgar och medlemsförteckning.
För föreningens anslutning till förbundet krävs att föreningen har fallskärmshoppning
på sitt program, att den har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet tillämpa de
principer på vilket RF:s normalstadgar bygger, att föreningens namn inte är olämpligt
eller kan förväxlas med annan flygsport eller med en till RF redan ansluten förening.
Föreningen skall bedriva verksamheten i linje med Förordningen om Frivillig
försvarsverksamhet. Efter av FSF beviljad ansökan inträder föreningen såsom medlem
i FSF och tilldelas grentillhörighet och medlemskap i SFF.
Medlemskap i SFF tillkommer även hedersordförande och hedersledamot.
§ 5 Uteslutning ur förbundet
Förbundsstyrelsen får föreslå FSF styrelse att utesluta förening som trots påminnelser
underlåter att följa vad som föreskrivits i förbundets stadgar eller rätta sig efter beslut
som i vederbörlig ordning har fattats av förbundet eller på annat sätt påtagligt
motarbetat förbundet enligt § 1. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän föreningen har fått tillfälle att yttra sig inom tre (3) veckor. I beslut om uteslutning skall
skälen redovisas samt ange vad föreningen skall göra, om den önskar förbundsstyrelsens omprövning av beslutet.
§ 6 Årsavgifter
Årlig förbundsavgift innefattar medlemsavgift och övriga avgifter. Medlemsavgift erlägges i proportion till antalet medlemmar i respektive förening. Medlemsavgiften
bestäms av riksstämman.
§ 7 Utträde ur förbundet
Förening som önskar utträda ur SFF skall skriftligen anmäla detta till FSF. Till sin anmälan skall föreningen bifoga protokollsutdrag från det årsmöte varvid beslutet om utträdet fattades.
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§ 8 Åligganden
Det åligger SFF:
 att verka för att skapa ekonomiska förutsättningar för den svenska fallskärmssportens utveckling
 att leda utvecklingen inom svensk fallskärmshoppning i enlighet med givna tillsynsuppdrag
 att företräda medlemmarnas intressen gentemot myndigheter och
organisationer i samverkan med FSF
 att leda den nationella tävlingsverksamheten enligt bestämmelser utfärdade av
RF och FSF samt representera fallskärmssporten i alla internationella sammanhang.
§ 9 Beslutande organ
SFF:s högsta beslutande organ är ordinarie riksstämma, extra riksstämma och förbundsstyrelsen.
§ 10 Distriktsorgan
De i SFF ingående föreningarna tillhör FSF:s distriktsförbund (SDF).
§ 11 Verksamhetsår
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Förbundsstyrelsens
arbetsår omfattar tiden från riksstämman till och med nästföljande riksstämma.
§ 12 Ändring av stadgarna
Förslag till ändring av dessa stadgar får förutom av förbundsstyrelsen skriftligen framläggas
 av till SFF anslutna föreningar senast åtta (8) veckor före riksstämman. För bifall
krävs beslut
 av riksstämman med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Ärendet skall vara intaget i kallelsen samt upptaget på dagordningen.
§ 13 Upplösning av SFF
För upplösning av SFF krävs beslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på
varandra följande riksstämmor, hållna med minst ett (1) års mellanrum. Ärendet skall
vara intaget i kallelsen samt upptagen i dagordningen
Beslut om upplösning av förbundet skall stadfästas av Svenska Flygsportförbundet
styrelse.
§ 14 Beslut, omröstning
Med undantag av ärende som anges i § 12 och § 13 avgörs vid omröstning alla
ärenden med enkel majoritet. Omröstning sker öppet, dock att omröstning skall ske
med slutna sedlar, om röstberättigad så begär. Vid omröstning, som inte avser val,
gäller vid lika röstetal det förslag som biträdes av mötesordförande, under förutsättning
att han har rösträtt, vid sluten omröstning skall vid lika röstetal lotten avgöra.
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§ 15 Tidpunkt för riksstämma och kallelse
Riksstämman äger rum senast den 31 mars varje år på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer.
Kallelse till riksstämman sker senast fyra veckor före mötet genom brev till föreningarna. Dagordning och övriga handlingar skall senast två veckor före årsstämman
finnas tillgängliga på SFF:s webbsida.
§ 16 Rösträtt
Det åligger förbundsstyrelsen att upprätta röstlängd för riksstämman som baseras på
föreningens antal medlemmar per den 31 december året före stämman. Endast föreningar som före den 1 februari innevarande år fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter
till SFF och till FSF före den 31 december föregående år äger rösträtt vid riksstämman.
Röstberättigad förening har en röst plus ytterligare antal röster baserat på föreningens
relativa medlemsantal i förhållande till SFF:s totalt antal röstberättigade medlemmar.
För tunnelklubbar gäller att endast medlemmar av typen ”tunneltävlingsmedlem” får
inräknas.
Vid beräkningen användes 200 röster som bas. Antalet röster avrundas enligt gängse
regler. Ingen förening kan dock erhålla mer än 20% av antalet avgivna röster vid
riksstämman. Förening företräds vid riksstämman av ombud. Ombudens rösträtt skall
styrkas med skriftlig fullmakt. Föreningen får företräda med lika många ombud som
antalet röster med en maximal begränsning på sex ombud. Ombud för föreningen har
rätt att företräda två andra föreningar och därigenom erhålla högst 20 % av antalet
avgivna röster.
§ 17 Ärenden vid riksstämman
1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet.
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 ordförande justera mötets protokoll och tillika vara
rösträknare.
6. Föredragning av styrelsens och revisorernas årsberättelse.
7. Fastställande av resultat- och balansräkning.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Behandling av propositioner.
10. Behandling av motioner.
11. Behandling av verksamhetsplan och budget för innevarande år.
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12. Val av
styrelseordförande,
kassör,
tre övriga ledamöter,
två styrelsesuppleanter,
två revisorer jämte suppleant,
valberedning jämte suppleant.
§ 18 Förslag till ärenden att behandlas vid riksstämman
Rätt att inge förslag till ärenden att behandlas vid riksstämman tillkommer förbundsstyrelsen (propositioner) samt föreningar (motioner). Motion skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast åtta (8) veckor före riksstämman.
§ 19 Valbarhet och rätt att inge namnförslag till funktionär enligt § 17
Valbar enligt § 17 punkt 12 är myndig person. Ledamot av förbundsstyrelsen är inte
valbar som revisor eller revisorssuppleant, inte heller som ledamot eller suppleant i
valberedningen. Röstberättigad förening har rätt att föreslå kandidat till vart och ett av
valen i § 17 punkt 12. Förslag att behandlas av valberedningen bör ha inkommit till
densamma senast fem (5) veckor före riksstämman.
§ 20 Räkenskap och revision
För granskning av SFF:s räkenskaper och förvaltning väljer riksstämman två (2)
revisorer jämte en (1) suppleant. Räkenskaperna med tillhörande handlingar skall vara
revisorerna tillhanda senast fyra (4) veckor före riksstämman. Efter verkställd revision
skall revisorernas berättelse vara förbundsstyrelsen tillhanda senast två (2) veckor före
riksstämman.
§ 21 Extra riksstämma
Förbundsstyrelsen sammankallar extra riksstämma när de så finner erforderligt eller
om det begärs av revisorerna eller minst 1/5 av antalet röstberättigade föreningar.
Kallelse till mötet skall ske skriftligen senast två (2) veckor före mötet. Endast de frågor
som är upptagna på dagordningen får upptagas till behandling.
§ 22 Sammansättning, beslutsmässighet
Förbundsstyrelsen är SFF:s högsta beslutande organ då riksstämman ej är samlad.
Sammansättning: styrelsen består av ordförande, kassör och tre övriga ledamöter.
Mandattid:
För ordförande, ett (1) år. För övriga poster två (2) år. Två övriga ledamöter och
suppleant 1 väljs jämna årtal. Kassören, en övrig ledamot och suppleant 2 väljs udda
årtal.
Beslutsmässighet:
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller när styrelsen har beslutat så
eller på framställning av minst tre (3) ledamöter. Vid styrelsesammanträde skall efter
vederbörlig kallelse minst fyra ledamöter vara närvarande för att styrelsen skall vara
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beslutsmässig. Styrelsen är även beslutsmässig om tre ledamöter är närvarande, då
endast om dessa är eniga i sitt beslut. Röstning får ej ske genom fullmakt.
§ 23 Förbundsstyrelsens åliggande
I enlighet med dessa stadgar åligger det förbundsstyrelsen:
 att avge vederbörliga rapporter och yttrande
 att upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelse samt verksamhetsplan och
budget samt i övrigt utarbeta och bereda förslag, planer mm att förelägga riksstämma
 att handha och ansvara för SFF:s medel
 att föra protokoll och erforderliga böcker
 att utge instruktioner och arbetsordning för den löpande verksamheten
 att i övrigt fullgöra de åligganden som anges i FSF:s stadgar och arbetsordning
för förbundsstyrelsen
 att utse för verksamheten nödvändiga funktionsansvariga
 att förelägga riksstämman förslag till årsavgifter och övriga avgifter.
§ 24 Valberedningens sammansättning
Valberedningen utgörs av ordförande, två (2) övriga ledamöter samt suppleant.
§ 25 Stadgetolkning
Uppstår tvekan om den korrekta tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer
som inte förutsatts i stadgarna, avgörs fallet av FSF:s styrelse.
§ 26 Stadgarnas giltighet
Dessa stadgars giltighet förutsätter att Flygsportförbundet styrelse stadfästs
desamma.
Dessa stadgar antogs första gången i samband med riksstämman 1990 i Uppsala.
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Revisionshistoria
Tidpunkt
Riksstämma 1992
1994-03-26
1997-03-08
2001-03-24
2005-03-19
2008-11-15
2010-03-20
2011-03-19
2012-03-10
2015-03-14
2016-03-12
2017-03-11
2017-03-11
2017-03-11
2017-03-11
2018-03-10
2018-03-10
2019-03-09
2020-03-07

Paragraf

Ämne
SFF blev grenförbund i FSF
Klubbars rösträtt baseras på medlemsantal
Redaktionella ändringar
Styrelseledamöter
Medlemsanslutning i KSAK

3, 4, 5, 13 och 26
3,4, 7, 8, 16, 17, 20, 22, 23 och 24.
15
19
1
Tävling i vindtunnel
Inledning
Fallskärmshoppning och tävling i vindtunnel
Hela dokumentet
Formatändringar
Inledning, 1
Träning i vindtunnel
16
Tunnelklubbars rösträtt
22
Val udda respektive jämna år
2
Hedersordförande borttagen
17
Val av representanter till FSF borttaget
2
Hedersledamot ersatt med hedersmedlem
22
Suppleant har ersatts med suppl.1 och suppl.2
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