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Förkortningar som förekommer i 

stadgarna 

SBF – Svenska Bouleförbundet 

RF – Riksidrottsförbundet 

RS – Riksidrottsstyrelsen 

DF – RF SISU distrikt 

SDF – Specialidrottsdistriktsförbund 

RIN – Riksidrottsnämnden 

DoN – Dopingnämnden 

ADSE – Antidopingstiftelsen och Antidoping 

Sverige AB 

IDR – Idrottens antidopingreglemente 

FIPJP – Fédération Internationale de Pétanque et Jeu 

Provençal 

CEP – Confédération Européenne de Pétanque 

Kapitel 1 Allmänna bestämmelser 

§ 1.1 Svenska Bouleförbundet 

Svenska Bouleförbundet (SBF) är en 

sammanslutning av svenska föreningar som utövar 

boulesport. 

SBF är medlem i Sveriges Riksidrottsförbund (RF) 

samt anslutet till Fédération Internationale de 

Pétanque et Jeu Provençal (FIPJP) och Confédération 

Européenne de Pétanque (CEP). 

Utöver vad som föreskrivs i dessa stadgar gäller RF:s 

stadgar och övriga bestämmelser samt andra av RF 

utfärdade anvisningar och instruktioner. 

§ 1.2 Förbundets ändamål 

Förbundets ändamål är att: 

• Främja boulesporten och verka för dess 

utbredning. 

• Utfärda gemensamma bestämmelser och 

utöva övergripande ledning för de anslutna 

föreningarna och verka för enighet mellan 

dessa. 

• Representera boulesporten gentemot andra 

idrottssammanslutningar och övriga 

institutioner. 

• Företräda svensk boulesport internationellt. 

§ 1.3 Beslutande organ 

Förbundets beslutande organ är förbundsmötet, extra 

förbundsmöte och förbundsstyrelsen. Beslutsrätt kan 

delegeras till andra organ. 

Förbundets lokala verksamhet utövas av 

specialidrottsdistriktsförbund och föreningar. 

§ 1.4 Medlemskap i förbundet 

Varje ideell förening som uppfyller de i § 7.1 

angivna villkoren kan genom beslut av 

förbundsstyrelsen, eller den som förbundsstyrelsen 

har överlåtit sin beslutanderätt till, upptas som 

medlem i förbundet. 

Om förenings utträde ur förbundet och om 

uteslutning stadgas i § 7.2. 

§ 1.5 Sammansättning av styrelse m.m. 

Förbundsstyrelsen och valberedningen ska bestå av 

kvinnor och män och vartdera könet ska vara 

representerat med minst 40 procent.  

 

SDF:s styrelser och dess valberedningar ska bestå av 

kvinnor och män.  

 

Förbundet, SDF och föreningar ska verka för att 

styrelser, valberedningar, kommittéer och andra organ 

får sådan sammansättning att jämställdhet mellan 

kvinnor och män nås och att ungdomar ingår. 

Kapitel 2 Förbundsmötet 

§2.1 Ordinarie förbundsmöte 

Ordinarie förbundsmöte hålls årligen före april 

månads utgång på tid och plats som beslutas av 

förbundsstyrelsen. Underrättelse om tid och plats ska 

tillställas föreningarna före den 1 december. 

Kallelse till mötet sker skriftligen till föreningar och 

distrikt senast fyra veckor före mötet. 

Kallelse till ordinarie förbundsmöte ska innehålla: 

• Styrelsens verksamhetsberättelse. 

• Årsredovisning med resultat- och 

balansräkning. 

• Styrelsens förslag om disposition av årets 

resultat. 

• Styrelsens förslag till verksamhetsplan och 

budget. 

• Uppgifter om antal ombud per distrikt. 

• Eventuella övriga styrelseförslag samt 

motioner med yttrande av förbundsstyrelsen. 

• Valberedningens förslag samt lista på övriga 

nominerade och till vilka poster de 

nominerats. 

§ 2.2 Rösträtt och ombud 

Förbundsmöte och extra förbundsmöte består av 49 

distriktsvalda ombud, förbundsstyrelsens ledamöter 

samt förbundsrevisorerna. Ombud ska vara utrustat 

med skriftlig personlig fullmakt utfärdad av 

distriktsstyrelsen som överlämnas till mötesledningen. 

Varje distriktsstyrelse utser tre ombud. Övriga ombud 

fördelas mellan distrikten enligt den så kallade 

uddatalsmetoden i proportion till antalet licensierade 

medlemmar den 31 december året före förbundsmötet. 

Dessa ombud väljs med lämpligt antal suppleanter vid 

distriktsmöten. 

Ombud måste vara medlem i förening som tillhör 

distriktet. Svenska Bouleförbundet svarar för 

ombudens resa och uppehälle i anslutning till 

förbundsmötet. 

Endast närvarande ombud har rösträtt på 

förbundsmötet. Ledamot av förbundsstyrelsen får ej 

vara ombud vid förbundsmötet. Yttrande- och 
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förslagsrätt tillkommer förutom ombud 

förbundsstyrelsens ledamöter och revisorerna. 

Ledamöter i kommittéer och arbetsgrupper som 

särskilt bjudits in av förbundsstyrelsen har yttrande- 

och förslagsrätt i frågor som innefattas av deras 

uppdrag. Förening har yttrande och förslagsrätt i 

fråga som rör egen motion. Representant för förening 

ska uppvisa fullmakt som visar rätt att representera 

föreningen i det aktuella ärendet. 

Förbundsmötet kan besluta att i särskilda fall medge 

annan yttranderätt. Om inte förbundsmötet beslutar 

annat är dess sammankomster offentliga. 

§ 2.3 Beslut 

För beslut fordras enkel majoritet. För stadgebeslut 

gäller dock § 8.2. Absolut majoritet (mer än häften av 

de avgivna rösterna) fordras vid ordförandeval och 

relativ majoritet (den eller de som fått fler röster) vid 

andra val. 

Omröstning sker öppet utom vid val, då sluten 

omröstning sker på begäran av röstberättigat ombud. 

Vid lika röstetal har, utom vid val, fungerande 

mötesordförande utslagsröst om denne är 

röstberättigad. I annat fall avgör lotten. 

Vid sluten omröstning är valsedel med fler namn än 

vad som ska väljas ogiltig. 

Förbundsmötet är beslutsmässigt med det antal röster 

som representeras av närvarande ombud enligt 

justerad röstlängd. Röstberättigat ombud som 

anländer sedan röstlängden justerats ska tillföras 

röstlängden. 

För att beslut ska kunna fattas måste minst häften av 

antalet röster enligt röstlängden ha avgetts. 

§ 2.4 Dagordning 

Vid ordinarie förbundsmöte ska följande ärenden 

förekomma i angiven ordning. 

1. Mötets öppnande 

2. Upprop av ombud och justering av röstlängd 

3. Fråga om mötets behöriga utlysande 

4. Val av mötesfunktionärer 

a) Ordförande 

b) Sekreterare 

c) Två justerare tillika rösträknare att jämte 

ordföranden justera mötesprotokollet 
5. Fastställande av dag- och arbetsordning 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och 

årsredovisning 
7. Revisionsberättelse 

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

9. Beslut om fastställande av resultat- och 

balansräkning 
10. Beslut om disposition av årets resultat 

11. Behandling av förslag från styrelsen 

12. Behandling av motioner 

13. Beslut om verksamhetsplan, budget och avgifter 

till förbundet 

14. Beslut om eventuella arvoden 

15. Val av 

a) Förbundsordförande, 1 år 

b) Förbundssekreterare, 2 år (växelvis med 

ekonomiansvarig) 

b) Ekonomiansvarig, 2 år (växelvis med 

förbundssekreterare) 
c) Sex stycken ledamöter, 2 år (växelvis) 

d) Två revisorer, 2 år (växelvis) 

e) Två revisorssuppleanter, 1 år 

f) Svenska Bouleförbundets 

Överdisciplinnämnd(Ön): Ordförande, 1 år, 

fyra ordinarie ledamöter, 2 år (växelvis), två 

suppleanter, 1 år 

g) Svenska Bouleförbundets Disciplinnämnd 

(Dn): 8 ledamöter (växelvis mellan distrikt 

enligt stadgar nedan) 

h) Valberedning: Ordförande, 1 år, fyra 

ledamöter, 2 år (växelvis) 

16. Beslut om val om ombud till RF-stämma och 

erforderligt antal suppleanter 
17. Övriga frågor (beslut kan inte fattas) 

18. Mötets avslutande 

§ 2.5 Motioner 

Motionsrätt till förbundet tillkommer: 

• Förening 

• Distrikt 
• Förbundsrevisor 

Motion ska ha inkommit till förbundsstyrelsen senast 

den 15 januari. 

Distrikt ska senast den 15 februari avge yttrande till 

förbundsstyrelsen över motion från förening inom 

distriktet. 

Motioner läggs upp på förbundets hemsida senast 20 

januari. Yttrande från distrikt läggs till snarast efter 

det att de inkommit. 

§ 2.6 Ombud till RF-stämma 

Ombud till RF-stämman och erforderligt antal 

suppleanter utses enligt RF:s stadgar. Ombud skall 

utses av förbundsmötet eller, om mötet så har beslutat, 

av förbundsstyrelsen. 

Meddelande om vilka ombud som utsetts insänds 

snarast möjligt till RF och de utsedda. 

§ 2.7 Extra förbundsmöte 

Extra förbundsmöte kan utlysas av förbundsstyrelsen. 

Förbundsstyrelsen är skyldig att utlysa extra 

förbundsmöte inom två månader på skriftlig begäran 

av minst en tredjedel av förbundets föreningar. 

Kallelse till mötet sker skriftligen till föreningar och 

distrikt senast fyra veckor före mötet. Kallelse ska 

innehålla uppgift om tid och plats för mötet samt de 

handlingar och eventuella förslag som föranlett det 
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extra mötet. 

Extra förbundsmöte får endast fatta beslut i ärenden 

som upptagits i kallelsen. 

§ 2.8 Vem är valbar? 

Valbar till förtroendepost i förbundsstyrelse, 

valberedning och disciplinnämnd är myndig, 

röstberättigad medlem i förening. Kravet på att vara 

röstberättigad medlem gäller ej val av revisor. 

Utländsk medborgare måste ha varit bosatt i Sverige 

minst tolv månader i följd vid valtillfället. 

Ingen äger rätt att vara ledamot av förbunds- eller 

distriktsstyrelse och samtidigt av någon av Svenska 

Bouleförbundets disciplinnämnder. Ingen får vara 

ledamot i flera disciplinnämnder samtidigt. 

Förbundsstyrelseledamot är inte valbar till revisor 

eller till valberedningen. 

Den som vid mötet föreslår kandidat som inte är 

närvarande vid mötet ska kunna uppvisa ett intyg 

som visar att personen i fråga är villig att åta sig 

uppdraget. 

Kapitel 3 Valberedningen 

§ 3.1 Sammansättning 

Valberedningen ska bestå av ordförande och fyra 

övriga ledamöter valda av förbundsmötet. Antalet 

övriga ledamöter ska vara lika fördelade mellan 

könen. Olika åldersgrupper ska vara representerade. 

§ 3.2 Instruktion 

Det åligger valberedningen att med ledning av 

inkomna förslag och på eget initiativ avge förslag till 

val enligt § 2.4 Dagordning. Därvid ska den verka för 

en jämn könsfördelning i styrelsen och att olika 

åldersgrupper blir representerade. Valberedningen 

ska också avge förslag till styrelsearvoden enligt § 

2.4 Dagordning, p. 14 Eventuella arvoden. 

Valberedningen ska före den 1 november inhämta 

besked från förbundets förtroendevalda huruvida de 

är beredda att kandidera på nytt. 

Valberedningen ska därefter (senast den 1 december) 

underrätta föreningar och distrikt om vilka 

förtroendevalda som undanbett sig omval. 

Underrättelsen ska även innehålla vilka 

förtroendeposter som är valbara. 

Föreningar och distrikt äger att senast den 15 januari 

inge skriftliga förslag till val av förbundsstyrelse, 

Svenska Bouleförbundets Överdisciplinnämnd, 

revisorer och revisorssuppleanter. 

Distrikt äger även att senast 15 januari inge skriftliga 

förslag på ledamöter till Svenska Bouleförbundets 

disciplinnämnd. 

Valberedningens förslag med uppgift om övriga 

nominerade och eventuella styrelsearvoden utsänds 

med kallelsen till förbundsmötet. 

Valberedningen föreslår mötesordförande och 

sekreterare till förbundsmötet. 

Kapitel 4 Förbundsstyrelsen 

§ 4.1 Sammansättning 

Förbundsstyrelsen består av: 

• Förbundsordförande 

• Förbundssekreterare 

• Ekonomiansvarig 

• Sex övriga ledamöter 

Härutöver får den av förbundet anställda personalen 

inom sig utse en representant med yttrande- och 

förslagsrätt. 

Förbundsstyrelsen utser inom sig vice ordförande. 

Den kan inom sig utse ett arbetsutskott (AU). 

Förbundsstyrelsen tillsätter erforderliga kommittéer 

och arbetsgrupper. 

Enskild person kan adjungeras till styrelsen och 

närvara vid dess sammanträden med yttranderätt. 

§ 4.2 Sammanträde 

Förbundsstyrelsen sammanträder när ordföranden, AU 

eller minst tre ledamöter så bestämmer. 

Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när samtliga 

ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter 

är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften 

av styrelsens ledamöter är ense om beslutet. 

Röstning får inte ske genom fullmakt. Om 

ordföranden finner det lämpligt får brådskande 

ärenden avgöras genom skriftlig omröstning (per 

capsulam) eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut 

ska anmälas vid det närmast därefter följande 

sammanträdet. 

§ 4.3 Förbundsstyrelsens åligganden 

Det åligger förbundsstyrelsen bland annat att: 

1. bedriva sin verksamhet enligt dessa stadgar och 

förbundsmötets beslut. 
2. verka för boulesportens utveckling och utbredning 

inom Sverige samt gentemot utlandet, tillvarata 

förbundets intressen och företräda boulesporten 

även som härvid följa utvecklingen inom denna 

sport utomlands och delta i det internationella 

samarbetet på boulesportens område. 
3. övervaka efterlevnaden av RF:s, de internationella 

förbundens samt förbundets stadgar, regler och 

tävlingsbestämmelser. 
4. följa och stödja verksamheten inom föreningarna 

och hos distrikten. 
5. avge vederbörliga rapporter och yttranden. 
6. upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser, 

resultat- och balansräkning samt förslag till 

verksamhetsplan och budget. I övrigt utarbeta och 

bereda förslag, planer m.m. att föreläggas 

förbundsmötet och tillse att av förbundsmötet 

fattat beslut verkställs så snart som möjligt. 
7. handha och ansvara för förbundets medel och 

material samt vidta lämpliga åtgärder för att stärka 
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förbundets ekonomi. 

8. besluta om svenska mästerskapstävlingar och 

pröva ansökningar från föreningar och distrikt 

om anordnande av tävlingar i boule. 
9. låta föra anteckningar om svenska 

mästerskapstävlingar. 
10. organisera förbundets instruktions- och 

utbildningsverksamhet. 
11. besluta om utdelning av förbundets utmärkelser. 
12. anställa förbundets arbetstagare och bestämma 

om organisationen av förbundets kansli. 
13. besluta om inval respektive uteslutning av 

föreningar. 
14. fortlöpande till RF anmäla avförda föreningar. 
15. på begäran av RS lämna sådana upplysningar 

som krävs för RS:s stadgeenliga uppgifter samt 

på begäran av RIN, Idrottsombudsmannen, DoN 

eller ADSE lämna uppgifter eller avge yttranden. 
16. föra protokoll och erforderliga böcker samt i 

övrigt sköta löpande ärenden. 
17. utfärda instruktioner för kommittéer, personal 

och arbetsgrupper. 
18. ställa medel till förfogande för förbundets organ, 

såsom valberedning och disciplinnämnder. 

19. aktivt arbeta för en dopingfri verksamhet inom 

förbundet och i sina medlemsföreningar samt 

upprätta en plan för antidopingarbetet. 

20. i enlighet med lagen (2013:852) om 

registerkontroll av personer som ska arbeta med 

barn begära att den som anställs eller erhåller 

uppdrag inom föreningen, om arbetet eller 

uppgifterna som personen erbjuds eller tilldelas 

innebär direkt och regelbunden kontakt med 

barn, visar upp ett utdrag enligt lagen (1998:620) 

om belastningsregister. 

§ 4.4 Ansvar 

Förbundsstyrelsens ledamöter är gemensamt 

ansvariga för förbundets förvaltning. 

§ 4.5 Arbetsår 

Förbundsstyrelsens arbetsår omfattar tiden från ett 

ordinarie förbundsmöte till och med närmast 

följande. 

Verksamhetsåret och räkenskapsåret är lika med 

kalenderår. 

§ 4.6 Arbetsutskott (AU) 

AU sammanträder på kallelse av ordföranden. 

Utskottet är beslutsmässigt då minst tre ledamöter är 

närvarande. 

Protokoll från AU:s sammanträden ska inom en 

vecka tillställas samtliga styrelseledamöter och 

revisorer. 

Förbundsstyrelsen fastställer instruktion för AU. 

Förbundsstyrelsen är ansvarig för beslut fattade av 

AU inom ramen för dess instruktion och delegering 

från styrelsen. 

§ 4.7 Bestraffningsärenden 

Bestraffningsärenden handläggs i enlighet med RF:s 

stadgar. 

Bestraffningsorgan inom SBF är: 

• Södra respektive Norra disciplinnämnden 

• Svenska Bouleförbundets disciplinnämnd 

Förbundsmötet utfärdar instruktioner för 

disciplinnämnderna. 

Södra respektive Norra disciplinnämnden består av 

fyra ordinarie ledamöter och fyra suppleanter vardera. 

En ledamot och en suppleant var från varje i 

respektive nämnd ingående distrikt. 

I Södra disciplinnämnden ingår: Sydsvenska 

Bouleförbundet och Wästgöta/Dahls Bouleförbund 

vars ledamöter och suppleanter väljs jämna år samt 

Hallands Bouleförbund och Göteborgs- & Bohusläns 

Bouleförbund vars ledamöter och suppleanter väljs 

udda år. 

I Norra disciplinnämnden ingår: Norra Sveriges 

Bouleförbund och Östsvenska 

Bouleförbundet vars ledamöter och suppleanter väljs 

jämna år samt Svealands Bouleförbund och 

Stockholms Bouleförbund vars ledamöter och 

suppleanter väljs udda år. 

Samtliga ledamöter och suppleanter till Södra 

respektive Norra disciplinnämnden nomineras av 

respektive distrikts årsmöte och tillställs 

valberedningen. 

Svenska Bouleförbundets disciplinnämnd består av 

ordförande, fyra ordinarie ledamöter och två 

suppleanter. 

§ 4.8 Bötesbelopp 

I bestraffningsärende får förening åläggas böter i 

enlighet med RF:s stadgar. Enskild person får 

bötfällas med högst 10 000 kronor. 

Kapitel 5 Revisorer 

§ 5.1 Revision 

Förbundets verksamhet, förvaltning och räkenskaper 

ska revideras av två förbundsrevisorer, av vilka minst 

en ska vara auktoriserad eller godkänd av 

Revisorsnämnden. Räkenskaperna ska avslutas och 

tillställas revisorerna senast den 31 januari. 

Revisorerna äger tillgång till förbundets handlingar. 

Revisionsberättelse med förslag till beslut angående 

ansvarsfrihet för styrelsen ska vara styrelsen tillhanda 

senast den 15 februari. 

Kapitel 6 Specialidrottsdistriktsförbund 

§ 6.1 Specialidrottsdistriktsförbund 

Inom varje distrikt ska det finnas ett 

specialidrottsdistriktsförbund. Dessa 

specialidrottsdistriktsförbund är desamma som de i 

RF:s stadgar omnämnda 

specialidrottsdistriktsförbunden (SDF). SDF:en är, 
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vart och ett inom sitt geografiskt begränsade område 

av landet (distriktet), organ för SBF:s regionala 

verksamhet. 

SDF upprättas efter samråd med vederbörande SDF- 

styrelse(r). Förening tillhör det distrikt inom vars 

geografiska område föreningen har sin stadgeenliga 

hemort. 

§ 6.2 SDF:s indelning 

SBF är indelat i åtta SDF med följande 

verksamhetsområden: 

Sydsvenska Bouleförbundet 

Skåne län, Blekinge län.  

Hallands Bouleförbund 

Hallands län. 

Göteborgs och Bohusläns Bouleförbund 

Göteborgs kommun, Bohuslän samt kommunerna 

Härryda, Lerum, Mölndal och Partille. 

Wästgöta-Dahls Bouleförbund 

Västra Götalands län, utom Bohuslän och 

kommunerna Göteborg, Härryda, Lerum, Mölndal 

och Partille. 

Östsvenska Bouleförbundet 

Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, 

Kalmar län och Gotlands län. 

Stockholms Bouleförbund 

Stockholms län 

Svealands Bouleförbund 

Uppsala län, Södermanlands län, Värmlands län, 

Örebro län, Västmanlands län, Dalarnas län och 

Gävleborgs län. 

Norra Sveriges Bouleförbund 

Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län 

och Norrbottens län. 

§ 6.3 Självständiga regionala organ 

SDF:en, som är självständiga ideella föreningar, ska 

enligt dessa stadgar och SDF:ens stadgar arbeta 

såsom SBF:s regionala organ för att främja, utveckla 

och samordna sporten boule inom distrikten samt 

arbeta i enlighet med SBF:s förbundsmötesbeslut och 

SBF:s förbundsstyrelses beslut. 

SDF är ej skyldigt att utföra åligganden från SBF:s 

styrelse som saknar stöd i stadgar eller SBF:s 

förbundsmötesbeslut. 

§ 6.4 SDF:s sammansättning 

SDF omfattar de föreningar som är medlemmar i 

SBF och som har sin stadgeenliga hemort inom 

distriktets geografiska område. 

§ 6.5 SDF:s stadgar 

SDF:ens stadgar ska följa de av SBF fastslagna och 

av Riksidrottsstyrelsen godkända normalstadgarna 

för SDF inom SBF. 

SBF:s styrelse ska godkänna de av distriktsmötet 

antagna stadgarna. SBF:s styrelse har därvid rätt att 

påkalla ändring av stadgarna om de strider mot 

normalstadgarna för SDF eller på annat sätt anses vara 

olämpliga. 

Kapitel 7 Föreningarna 

§ 7.1 Medlemskap i förbundet 

Ideell förening får efter skriftlig ansökan upptas som 

medlem i förbundet om nedanstående villkor är 

uppfyllda: 

1. Ansökan om medlemskap är upprättad enligt RF:s 

anvisningar och är åtföljd av föreningens stadgar. 

Stadgarna ska vara upprättade på grundval av 

RF:s stadgemall för idrottsförening. 

2. Föreningen bedriver sådan bouleverksamhet som 

administreras av förbundet. 

3. Föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga 

verksamhet följa RF:s och SBF:s stadgar, 

tävlingsreglemente och övriga bestämmelser samt 

beslut fattade av överordnat idrottsorgan. 

4. Föreningens namn inte är olämpligt eller kan 

förväxlas med en till RF redan ansluten förenings 

namn. 

5. Föreningen har betalat de avgifter som förbundet i 

vederbörlig ordning har bestämt. 
6. Föreningen har minst åtta medlemmar. 

Lämnas förenings ansökan utan bifall får föreningen 

överklaga beslutet enligt reglerna i RF:s stadgar. 

§ 7.2 Utträde samt uteslutning av förening 

Förening som önskar utträda ur förbundet ska göra 

skriftlig anmälan om det samt bifoga protokoll från 

årsmöte om utträdesbeslutet. Förbundet beviljar 

utträde med omedelbar verkan. Om särskilda skäl 

finns kan förbundet förknippa beslutet med vissa 

villkor. 

Förening som inte har betalat årsavgift under två på 

varandra följande år får anses ha begärt sitt utträde. 

Medlemskap upphör genom att föreningen avförs från 

medlemsförteckningen. 

Utan att anmälan om utträde föreligger får förening 

uteslutas om den – trots uppmaning – underlåter att 

följa idrottens värdegrund eller vad som i övrigt 

föreskrivs i dessa stadgar, RF:s stadgar, RF SISU- 

distriktets stadgar eller SDF:s stadgar. 

Förening får också uteslutas om den har underlåtit att 

rätta sig efter beslut som har fattats av förbundet, SDF 

eller RF eller annars påtagligt har motarbetat 

förbundets intressen. 

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän 

föreningen har fått tillfälle att yttra sig inom viss av 

förbundsstyrelsen angiven tid. I beslut om uteslutning 

ska skälen härför redovisas samt anges vad den 

uteslutna föreningen ska iaktta för överklagande av 
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beslutet. 

Beslut om uteslutning får överklagas enligt reglerna i 

RF:s stadgar. 

§ 7.3 Distriktstillhörighet 

Förening tillhör dels det SDF inom vars område 

föreningens hemort är belägen, dels det RF SISU 

distrikt inom vilket föreningens hemort är belägen. 

§ 7.4 Rösträtt vid SDF-möte 

Om förenings rösträtt vid SDF-möte föreskrivs i 

SDF:s stadgar. 

§ 7.5 Förenings åligganden 

Förening ska: 

1. följa RF:s stadgar samt förbundets stadgar, 

tävlingsbestämmelser och övriga bestämmelser samt 

beslut fattade av överordnat idrottsorgan. 

2. årligen erlägga fastställd årsavgift. 

3. på begäran av RIN, DoN, Idrottsombudsmannen 

eller ADSE lämna uppgifter samt avge yttrande. 

4. varje kalenderår snarast efter ordinarie årsmöte 

eller, i förekommande fall, extra årsmöte hos 

förbundet registrera namn och kontaktuppgifter till 

föreningens styrelseledamöter samt firmatecknare. 

5. skicka in årsrapporten i IdrottOnline senast 31 

december. Tillsammans med årsrapporten ska 

föreningen också skicka årsredovisning och 

förteckning över medlemmar. 

6. i enlighet med lagen (2013:852) om 

registerkontroll av personer som ska arbeta med barn 

begära att den som anställs eller erhåller uppdrag 

inom föreningen, om arbetet eller uppgifterna som 

personen erbjuds eller tilldelas innebär direkt och 

regelbunden kontakt med barn, visar upp ett utdrag 

enligt lagen (1998:620) om belastningsregister. 

7. föra räkenskaper och upprätta 

verksamhetsberättelse med resultat- och 

balansräkning, föra protokoll vid årsmöten, andra 

föreningsmöten och styrelsens sammanträden samt 

föra medlemsförteckning. 

8. hålla årsmöte och härvid, efter verkställd revision, 

besluta om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning. 

9. på begäran av SBF, RS eller vederbörande 

distriktsstyrelse eller SDF-styrelse ställa föreningens 

handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ 

begärda uppgifter. 

10. till förbundet sända in sina stadgar och beslutade 

stadgeändringar för godkännande. 

§ 7.6 Avgifter 

Avgifter till förbundet fastställs av förbundsmötet. 

Avgifter till förbundet och i förekommande fall till 

SDF ska betalas utan anmodan. 

Avgifterna är: 

• Årsavgift – förening ska betala årsavgiften senast 

den 31 mars årligen. Förbundet får bestämma om 

reducering av årlig avgift för förening som 

inträder i förbundet efter den 31 augusti. 

Därutöver kan SDF fastställa årsavgift efter beslut 

av dess årsmöte. 

• Licensavgift – en licens ger spelare möjlighet att 

delta i sanktionerade bouletävlingar. Avgiften 

betalas av förening till förbundet enligt 

anvisningar. 

• Inträdesavgift – betalas av ny förening eller 

återinträdande förening vid ansökan om 

medlemskap. 

• Förseningsavgift – kan av förbundet åläggas 

förening vars avgifter, årsrapport och 

årsredovisning inte inkommit i tid. 

Förseningsavgiften är 50 procent av gällande 

årsavgift vid varje förekommande försening. 

Förbundet kan, men är inte skyldigt att, skicka 

påminnelser innan förseningsavgift faktureras. 

Vid försening som överstiger tre månader, eller om 

avgifter inte inbetalats, äger förbundet rätt att 

behandla ärendet i enlighet med §7.2 Utträde samt 

uteslutning av förening. 

§ 7.7 Medlemskap i förening 

Endast fysisk person kan upptas som medlem i 

förening efter ansökan. 

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det 

kan antas att sökanden kommer att motarbeta 

föreningens ändamål eller intressen. 

Medlem får inte uteslutas av annan anledning än att 

medlemmen har försummat att betala av föreningen 

beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet 

eller ändamål, brutit mot idrottens värdegrund, brutit 

mot föreningens stadgar eller uppenbarligen skadat 

föreningens intressen. 

Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning 

får dock begränsas till att omfatta viss tid. Sådan 

tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex 

månader från beslutsdagen. Om tillräckliga skäl för 

uteslutning inte föreligger får föreningen istället 

meddela medlemmen varning. 

Beslut om vägrat medlemskap, uteslutning eller 

varning ska fattas av föreningsstyrelsen och får av den 

berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar. 

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga 

verksamhet under de former som är vedertagna inom 

idrotten och på samma villkor som gäller för övriga 

medlemmar. 

Medlem får inte delta i tävling arrangerad av annan än 

föreningar inom förbundet. För deltagande i tävling 

eller uppvisning utanför Sverige gäller de regler som 

förbundet utfärdat. 
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Är arrangören inte ansluten till förbundet får 

medlemmen delta endast om förbundet har godkänt 

deltagandet. 

Kap 8 Stadgarnas giltighet och ändringar 

§ 8.1 Giltighet 

Dessa stadgar gäller om inte tvingande bestämmelse i 

RF:s stadgar föreskriver annorlunda. Uppstår tvekan 

om den riktiga tolkningen av dessa stadgar eller om 

fall förekommer som inte förutsetts i stadgarna 

hänskjuts frågan till nästkommande förbundsmöte 

eller avgörs i trängande fall av förbundsstyrelsen. 

För överklagande av beslut och bestraffningsärenden 

gäller RF:s stadgar. 

§ 8.2 Ändring av stadgarna 

Ändring av stadgarna beslutas av förbundsmötet på 

förslag av förbundsstyrelsen eller i den ordning som 

stadgas om motioner i § 2.5. 

För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3 

av antalet avgivna röster på förbundsmötet. 

§ 8.3 Upplösning av förbundet 

Förbundet kan upplösas genom beslut av två på 

varandra följande förbundsmöten, varav minst ett ska 

vara ordinarie. Därvid gäller att beslut måste 

omfattas av 4/5 av antalet röster enligt fastställd 

röstlängd vid vartdera mötet. 

Efter beslut om upplösning ska förbundets tillgångar 

överlämnas till något ändamål som gagnar 

boulesporten och förbundets handlingar ska 

överlämnas till lämplig arkivinstitution. Detsamma 

gäller också för specialidrottsdistriktsförbunden. 

§ 8.4 Hedersmedlem 

Förbundsmötet får på förslag av förbundsstyrelsen 

utnämna enskild person till hedersmedlem i Svenska 

Bouleförbundet. Hedersmedlem har yttranderätt på 

förbundsmötet. 

Kap 9 Spelregler och 
tävlingsbestämmelser 

§ 9.1 Internationella regler för Pétanque 

Vid tävlingar i Sverige tillämpas Internationella 

spelregler för Pétanque, utfärdade av FIPJP. 

Förbundsstyrelsen får utfärda kompletterande regler 

och tillämpningsföreskrifter till de internationella 

spelreglerna. 

§ 9.2 Tävlingsbestämmelser 

Tävlingsbestämmelser regleras i förbundets 

tävlingsbestämmelser. Förbundsstyrelsen utfärdar 

tävlingsbestämmelser. 
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