INTRÄDESANSÖKAN - medlemskap i
Svenska Fotbollförbundet (SvFF)

RF:s noteringar

Box 1216, 171 23 Solna Tfn 08-735 09 00 Fax 08-27 94 05
Plusgiro 4633-4 Bankgiro 620-7799

Datum______________

Län/Kommun

Föreningsnummer

SF-tillhörighet

Sektions-typ

A
Specialidrottsförbund

Föreningen bildad (år, månad, dag)

Svenska Fotbollförbundet
Idrottslig verksamhet som ansökan avser

Fotboll

X

Futsal

Beach Soccer

B
Föreningens namn (obs! Skriv ut namnet i sin helhet, även förkortningar)
C/o

Adress

Postnummer

Postadress

Organisationsnummer

Hemsida

Län

Kommun
E-post

Tfn (även rikt.nr)

Fax (även rikt.nr)

Plusgiro

Bankgiro

Är föreningen ansluten till annan SF?

Ja

✔

Föreningsnummer i annat SF

Nej

C
Ordförande namn
Personnummer

Adress
Tfn bostad (även riktnr)

Sekreterare namn
Personnummer

Tfn arbete (även riktnr)

Adress

Ort
E-post

Postnr

Tfn bostad (även riktnr)

Kassör namn
Personnummer

Postnr

Tfn arbete (även riktnr)

Adress

Ort
E-post

Postnr

Tfn bostad (även riktnr)

Tfn arbete (även riktnr)

Ort
E-post

D
FÖRBINDELSE – stadgar (se baksida under ”Stadgar och namn”)
Förbindelse – Genom medlemskap i SvFF (och därmed även i RF) förbinder sig föreningen att för sin idrottsliga verksamhet tillämpa de principer
som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på vilka RF:s normalstadgar för idrottsföreningen bygger.
Undertecknas av två behöriga firmatecknare!
Namnunderskrift firmatecknare 1

Namnförtydligande

Namnunderskrift firmatecknare 2

Namnförtydligande

RF:s noteringar
Ansökan inkom datum

Namnkoll

Signatur

SDF:s noteringar
Ansökan inkom datum

Medlemsansökan

Bifalles
Ort och datum

Motivering

Avstyrks
Namnunderskrift

IDROTTENS MEDLEMSORGANISATIONER
RF Riksidrottsförbundet
SF
Specialidrottsförbund t ex SvFF
DF Distriktsidrottsförbund (DF är RF: s regionala organ)
SDF Specialidrottsdistriktsförbund (SDF är SF: s regionala organ)
För Föreningen

RF
SF

DF
SD

För

– Medlemskap kan liknas vid ett avtal.
– Har man sökt och fått medlemskap dvs.
slutit avtal, accepterar man givna stadgar och
bestämmelser.
– Brott mot stadgar etc. = avtalsbrott, vilket kan
leda till sanktioner, t ex uteslutning eller
bestraffning.

medlemskap
administrativ tillhörighet

RF: S ANVISNINGAR OCH BESTÄMMELSER
Förening ansöker om medlemskap i ett eller flera av de SF som är medlemmar i RF. Efter att SF har beslutat bevilja medlemskap, är föreningen
genom SF ansluten till RF samt tillhör automatiskt det SDF och det DF inom vars gränser föreningens hemort är belägen. Om föreningen ansöker
om medlemskap i flera SF skall respektive inträdesansökan skickas till berört SF. Ansökningarna skall insändas via SDF, som med eget yttrande
vidarebefordrar ansökan till SF.
Förening som redan är medlem i ett eller flera SF skall kryssa för Ja-rutan (B) och ange sitt föreningsnummer, vilket finns angivet på årsrapporten
och det meddelande som erhölls vid beviljande av medlemskap. Under ledamöter (C) anges ledamöter i huvudstyrelse.

Villkor för medlemskap i SvFF
Ideell förening får efter skriftlig ansökan upptas som medlem i SvFF om nedanstående villkor enligt 1 kap 6 § i SvFF: s samt
8 kap 1 § RF: s stadgar är uppfyllda. Avslås ansökan får föreningen enligt bestämmelserna i RF: s stadgar överklaga SvFF: s beslut till
Riksidrottsstyrelsen (RS). För förenings anslutning till SvFF krävs
att
att
att
att

föreningen har fotbollidrotten på sitt program.
föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet tillämpa de principer på vilka RF: s normalstadgar för idrottsförening bygger.
föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten förening.
föreningen har betalat de avgifter som SvFF: s årsmöte har beslutat.

Namn
–

–

–
–

Namn på idrottsförening får inte innehålla ordet ”förbund”, ”svenska”, ”läns”, ”distrikts” eller liknande eftersom dessa ord betecknar
riks- eller regionala organisationer. Namnet får inte innehålla ordet ”sektion” då detta vanligtvis är beteckning på en underavdelning
inom en förening. Inte heller får ”allians” ingå i idrottsföreningens namn eftersom detta oftast är beteckning på en lokal sammanslutning
av föreningar. Namnet ska utvisa att föreningen är en ideell idrottsförening, dvs. ordet ”förening”, ”klubb”, ”sällskap” eller liknande
bör finnas med i kombination med ordet ”idrott”, ”sport”, ”handboll”, ”ishockey” etc.
Namnet ska inte bestå av fler än tre ord inkl. idrottsbeteckningen (t ex , t ex. idrottsklubb, idrottsförening, fotbollsklubb, fotbollsförening,
bollklubb, football club, futsal club eller motsvarande– vilken ska räknas som ett ord). Idrottsbeteckningen ska vara en obligatorisk del
av namnet.
Ålders och/eller könsbeteckningar får inte användas i föreningens officiella namn om inte särskilda skäl föreligger. Istället för t ex
tjejflickfotbollklubb ska i princip endast ”herrfotboll”, ”damfotboll” eller ”ungdomsfotboll” som tillägg i föreningsnamnet godkännas.
Namn som utgör förkortningar, namn på politiska föreningar, namn som har anknytning till alkohol eller tobak, namn som utgör
reklamslogans eller namn som i övrigt kan väcka anstöt eller på annat sätt står i strid med de värderingar som fotbollsrörelsen vill
förknippas med kan inte godkännas. Företagsnamn kan om särskilda skäl föreligger om det i föreningsnamnet kombineras med ett
ortsnamn. Utländska föreningsnamn ska efterföljas av en förklaring vad föreningsnamnet betyder.

Stadgar och övriga bilagor
Idrottsförening bör ha stadgar som följer RF: s normalstadgar. Om medlemssökande förening bedriver idrottslig verksamhet endast som del
av annan huvudsaklig verksamhet är det dock tillräckligt att föreningen förbinder sig att i sin verksamhet tillämpa de bestämmelser som är
vedertagna inom idrottsrörelsen och på vilka normalstadgarna bygger.
Vidare är det ett krav för medlemskap i SvFF att förening innehar ett organisationsnummer. För vidare information om hur man söker ett
organisationsnummer, se www.skatteverket.se
För att SvFF ska kunna godkänna er ansökan ska ni till inträdesansökan bifoga protokoll från bildandemöte eller senaste årsmöte, era stadgar
samt kopia på ansökan om organisationsnummer hos Skatteverket.

Så snart föreningens namn och ansökan godkänts och avgift inkommit till SvFF kan inträde registreras centralt hos RF.
Medlemskapet bekräftas skriftligen till er av RF med ett 4- eller 5- siffrigt idrottsinternt föreningsnummer.
SvFF:s noteringar
Stadgar och namn godkända

Ansökan inkom datum
Medlemsansökan

Godkänns
Ort och datum

Motivering

Avslås
Namnunderskrift

Årsavgift betald för år

Betalningsdatum

