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Stadgar för Svenska Kriminalvårdens Idrottsförbund
Ändamål
§1
Svenska Kriminalvårdens Idrottsförbund, stiftat den 7 mars 1978, är en sammanslutning av
personal- och idrottsföreningar inom svensk kriminalvård med syfte att såsom ett riksförbund,
anslutet till Korpen - riksförbundens särskilda specialförbund för motionsidrott 

Främja intresset för idrott bland kriminalvårdens personal bland annat genom
att sprida information om motionsidrott samt anordna lämpliga tävlingar



Ge till förbundet anslutna föreningar gemensamma riktlinjer och bestämmelser



Verka för förtroendefullt samarbete mellan de till förbunden anslutna personal- och
idrottsföreningarna



Gentemot utlandet representera idrotten inom svensk kriminalvård.

Medlemskap
§2
Med ”förbundet” avses i dessa stadgar Svenska Kriminalvårdens Idrottsförbund, och med
”förening” personal- och idrottsförening inom Kriminalvården som är ansluten till förbundet.
§3
Förening ledd av och huvudsakligen bestående av befattningshavare inom Kriminalvården kan
vinna anslutning till förbundet.
Befattningshavare inom Kriminalvården skall, om förbundsstyrelsen inte undantagsvis medger
annat, vara ansluten till förening på den ort där han/hon tjänstgör. Finns ej förening på
verksamhetsstället, kan medlemskap i första hand sökas inom det egna verksamhetsområdet, i
andra hand inom annat VO på orten o. s. v.
Befattningshavare som pensionerats äger rätt att stå kvar i sin förening eller vid avflyttning få
inträde i annan förening.
Föreningar inom en och samma kriminalvårdsregion kan bilda ett regionförbund med uppgift
att samordna idrotten inom sitt verksamhetsområde. Beslut härom skall för att vinna giltighet i
varje särskilt fall underställas förbundsstyrelsen för prövning.
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§4
Ansökan om medlemskap i förbundet skall insändas till förbundsstyrelsen och vara åtföljd av
årsavgift samt föreningens/ regionförbundets stadgar.
§5
Förening/ regionförbund som önskar utträda ur förbundet skall göra skriftlig anmälan där om.

§6
Förening som under de två senaste kalenderåren inte sänt in fastställd årsrapport och erlagt
stadgade avgifter, kan uteslutas ur förbundet. Beslut härom skall skriftligen meddelas
vederbörande.
Återinträde kan erhållas efter ansökan, varvid dock förfallna avgifter skall erläggas.
Tävlingsdeltagande
§7
Befattningshavare som är verksam inom Kriminalvården eller avgått med pension från
Kriminalvården, samt är ansluten till någon av förbundets medlemsföreningar, äger rätt att
delta i tävlingar anordnade av förbundet.
Med verksam inom Kriminalvården menas att:
a) Anställningsbevis vid den lokala myndigheten skall finnas utfärdat för
tidpunkt när svenskt mästerskap (SM) äger rum.
b) Den som deltagit i kvalspel äger rätt att delta även i slutspel.
c) Tjänstledighet innebär inget hinder för att delta i SM.
d) Deltagare skall tillhöra och ha betalt medlemsavgift till den lokala personaloch idrottsförening vilken han/hon skall representera. En förutsättning för
deltagande är att den lokala personal- och idrottsföreningen är medlem i
förbundet och betalat medlemsavgift.
För deltagande i internationella kriminalvårdsmästerskap bör förslag från egen förening
lämnas till förbundsstyrelsen, vilken beslutar om vilka som äger deltaga.
Tävlingarna sker i enlighet med Specialförbundens regler.
Regionförbund som anordnar regionmästerskap, skall anmäla detta till förbundsstyrelsen.
Förbundsmöte
§8
Ordinarie förbundsmöte skall hållas vartannat år om möjligt under mars månad på tid och
plats som förbundsstyrelsen bestämmer.
Kallelse till ordinarie förbundsmöte skall ske genom skrivelse till varje förening minst en
månad före mötet.
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Minst 14 dagar före mötet skall föredragningslista vara utsänd.
Rösträtt har varje förening som är medlem vid tiden för förbundsmötet. Varje förening äger en
röst. Om rösträtten utövas av annan än medlemsföreningens ordförande, skall denne ha
fullmakt att företräda sin förening.
Omröstning sker öppet såvida inte sluten omröstning begäres. Vid lika röstetal vid öppen
omröstning, gäller den mening som mötesordföranden biträder. Vid sluten omröstning och
lika röstetal, avgör lotten.
Varje förening äger rätt att sända högst två ombud till mötet.
§9
Förbundsstyrelsen kan utlysa extra förbundsmöte då omständigheterna så påfordra. Endast
ärende som föranlett utlysandet av mötet, kan behandlas.
Kallelse till extra förbundsmöte skall ske genom skrivelse till varje förening minst 14 dagar
före mötet. Sådan kallelse skall vara åtföljd av föredragningslista.
§ 10
Förbundsmöte är beslutsmässigt med det antal ombud som infunnit sig på mötet.
§ 11
Vid ordinarie förbundsmöte skall följande dagordning gälla:
1.
2.
3.
4.

Mötets öppnande
Upprättande av röstlängd
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera förbundsmötets
protokoll. Justeringsmännen sköter också eventuell rösträkning.
5. Fråga om mötet är behörigt utlyst
6. Föredragning av styrelsens berättelse med verksamhetsberättelse, balans- och
resultaträkning
7. Föredragning av revisorernas berättelse
8. Fråga om godkännande av verksamhetsberättelsen samt fastställande av
balans- och resultaträkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för tiden från förra förbundsmötet
10. Val av förbundsordförande för tiden intill nästkommande förbundsmöte
11. Val av ledamöter i förbundsstyrelse för två perioder. (4 år).
12. Val av två revisorer och två suppleanter för dessa för tiden intill
nästkommande förbundsmöte
13. Val av tre ledamöter i valberedningen och tre suppleanter för dessa, samtliga
för tiden intill nästkommande förbundsmöte. En av de ordinarie ledamöterna
utses till beredningens ordförande.
14. Fastställande av årsavgift för tiden intill nästkommande förbundsmöte
15. Behandling av ärenden som upptagits av styrelsen
16. Behandling av motioner som ingivits till styrelsen senast den 31 januari det
år förbundsmötet hålles
17. Mötets avslutande
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§ 12
Det åligger valberedningen att till förbundsmötet lämna förslag till de val som enligt § 11
skall verkställas vid förbundsmötet.
Förbundsstyrelsen
§ 13
Förbundsstyrelsen består av ordförande samt tio ledamöter varav hälften (5 st) väljs vid varje
förbundsmöte på en period av 4 år.
Valbar till styrelsen är befattningshavare inom Kriminalvården, vilken är medlem i en
förening, ansluten till förbundet.
§ 14
Förbundsstyrelsen företräder förbundet och leder förbundets verksamhet med iakttagande av
gällande stadgar och tävlingsregler, samt representerar svensk kriminalvårdsidrott gentemot
utlandet.
§ 15
Förbundsstyrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
§ 16
Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig då fem
ledamöter är närvarande.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av
ordföranden.
§ 17
Förbundsstyrelsen skall:
1. Förbereda ärenden som skall behandlas på förbundsmötet
2. Verkställa förbundsmötets beslut
3. Föra protokoll vid sina sammanträden
4. Ha god ordning på räkenskaperna
5. Förvara inkomna skrivelser och kopior av utgående skrivelser på betryggande
sätt
6. Leda förbundets kansli
7. Utöva kontroll över alla tävlingar som står under förbundets överinseende
8. Upptaga medlemmar i förbundet
9. Föra register över innehavare av utmärkelser och dylikt såvitt rör tävlingar
som står under förbundets överinseende

§ 18
Förbundets firma tecknas av styrelsen, styrelsens ledamöter två i förening eller av
ordföranden.
Förbundsordföranden kan uppdra åt annan person att ensam underteckna utgående skrivelser.
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§ 19
Kallelse till styrelsesammanträde jämte föredragningslista utsändes senast sju dagar före
sammanträdet.
§ 20
Styrelseledamot får vid styrelsesammanträde ej rösta genom ombud.
§ 21
Styrelseledamot är skyldig, att vid förhinder att delta i sammanträde, snarast meddela
förbundets kansli.
§ 22
Då förbundsstyrelsen anser det nödvändigt kan viktiga ärenden av brådskande beskaffenhet
avgöras genom skriftlig omröstning. Sekreteraren skall därvid tillställa samtliga ledamöter
redogörelse för ärendet samt i förekommande fall avskrifter av åberopade handlingar jämte
voteringsproposition att besvaras med ja eller nej, ävensom uppgift om tid för svarets
avgivande. Sedan den utsatta tiden förlupit sammanräknas de inkomna rösterna, varefter
beslut kan verkställas.
§ 23
Förbundsstyrelsen äger rätt att för särskilda uppdrag eller ändamål tillsätta kommittéer och
utfärda instruktioner för dessa.

§ 24
Förbundsstyrelsen kan med sig adjungera ledamöter.
Adjungerad ledamot äger ej rösträtt men kan få sina synpunkter antecknade i protokollet.
§ 25
Styrelseledamot får ej kvarstå på sitt uppdrag om han/hon ej längre tillhör förening som är
ansluten till förbundet.
Vid förfall för styrelseledamot, ersätts denne ej. Ny ledamot väljes vid nästkommande
förbundsmöte.

Revision
§ 26
Det åligger revisorerna att årligen granska förbundets förvaltning och räkenskaper.
Räkenskapsåret omfattar kalenderåret. För förbundets förbindelser svarar endast dess
tillgångar.
Räkenskaperna skall vara revisorerna tillhanda senast den 1 februari, då styrelsens protokoll
även skall vara tillgängliga.
Revisionsberättelsen skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars.
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Stadgeändringar
§ 27
Ändring av dessa stadgar skall beslutas av förbundsmöte. Förslag till ändringar skall
skriftligen tillställas medlemsföreningarna tillsammans med föredragningslista, senast 14
dagar före mötet.
Upplösning av förbundet
§ 28
Förslag om upplösning av förbundet kan läggas av medlemsförening genom en till
styrelsen inlämnad motion, eller av styrelsen genom en i kallelse till förbundsmöte särskilt
anmäld övrig fråga.
Upplösning av förbundet beslutas av förbundsmöte. För giltigt beslut fordras att minst 2/3
av avgivna röster på mötet stöder förslaget om upplösning.
Vid förbundets upplösning skall tillgångarna fördelas mellan de föreningar som finns
registrerade som medlemmar vid tidpunkten för förbundsmötet. Det förbundsmöte som
beslutar om upplösning av förbundet, skall även fatta beslut om enligt vilka principer denna
fördelning skall ske.

