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1 § Föreningens namn 
  
Föreningens namn är Suomen Palloliitto ry, på svenska Finlands Bollförbund rf. I 
internationella sammanhang kan det inofficiella namnet Football Association of Finland 
användas. Föreningens hemort är Helsingfors. I dessa stadgar benämns föreningen som 
Förbundet. 
  
 2 § Syfte, etiska principer och värderingar 
 
 1. Syftet är att som nationellt grenförbund leda, övervaka och styra utvecklingen inom 
finländsk fotboll och futsal och utgöra en förenande länk mellan dem som utövar fotboll 
och futsal, Förbundets medlemmar och Förbundets regioner. 
 
2. Grunden för verksamheten är de av Förbundet fastställda etiska principerna och 
idrottens principer om rent spel samt motarbetande av doping, där Förbundet förbinder 
sig till Finlands antidopingregler i sin helhet. 
 
 3. I verksamheten respekteras de krav som omgivningen och miljön ställer, samt iakttas 
principen om jämlikhet. 
  
4. Alla former av diskriminering på grund av etniskt ursprung, kön, språk, religion, politik, 
eller något annat skäl är förbjudet.  
  
5. Förbundets värderingar är glädje, framgång, tillförlitlighet och gemenskap. 
 
 3 § Verksamhet 
 
Förbundet fullföljer sitt syfte genom att: 
  

    a) som högsta organ leda, representera och övervaka den finländska 
fotbollsverksamheten i hemlandet och utlandet, genom att följa reglerna, direktiven, 
bestämmelserna och de etiska principerna i de internationella förbund som Förbundet hör 
till; 
  
b) arrangera internationella och nationella tävlingar;  
  
c)  anordna utbildning för föreningarna, deras medlemmar och andra som deltar i 
Förbundets verksamhet och i fotboll och futsal; 
  
 d) fastställa tävlings- och straffbestämmelser, etiska principer samt övriga 
tävlingsbestämmelser, och genom att avgöra meningsskiljaktigheter gällande dessa; 
  
e)  ge impulser och råd för att öka intresset för fotboll och effektivera föreningarnas 
verksamhet;   
  
f)  ta initiativ för att utveckla förhållandena för utövarna;  
  
g) som högsta organ övervaka att de fotbolls- och futsalregler (Laws of the game) som 
fastställs av International Football Association Board (IFAB) och som publiceras av 
internationella fotbollsförbundet (Fédération Internationale de Football Association, FIFA) 
följs i Finland;    
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2. För att stödja sin verksamhet kan Förbundet ansöka om och ta emot offentliga 
verksamhetsbidrag, skaffa medel genom offentliga insamlingar och andra jämförbara 
metoder, bedriva försäljnings- och serviceverksamhet med material relaterat till 
verksamheten, ta emot donationer och testamenten, ordna lotterier samt skaffa fast och 
annan egendom och bedriva annan förvärvsverksamhet som direkt ansluter sig till 
Förbundets syfte.  
 
 4 § Beslutanderätt och förvaltning 
  
1. Förbundets högsta beslutanderätt utövas av Föreningsmötet och av 
Föreningsparlamentet under tiden mellan Föreningsmötena.  
  
2. Förbundets förvaltning sköts av styrelsen samt under denna den verkställande 
direktören, som även benämns generalsekreterare. Förbundet kan därtill även ha övrig 
administrativ personal. 
  
3. En person som är anställd av Förbundet kan inte tillhöra styrelsen eller 
Föreningsparlamentet eller delta som representant vid Föreningsmötet. 
 
5 § Förbundets medlemskap och medlemsförpliktelser 
  
1. Förbundet är medlem i FIFA och Europeiska fotbollsförbundet (Union des Associations 
Européennes de Football, UEFA) och kan genom beslut av styrelsen ansluta sig som 
medlem till andra organisationer. 
  
2. Förbundet samt Förbundets och dess regioners organ och funktionärer, Förbundets 
medlemmar, deras funktionärer, spelarna och representanterna ska i sin verksamhet följa 
Förbundets regler och bestämmelser. Därtill ska de parter som nämnts i den här punkten 
följa FIFA:s och UEFA:s regler, bestämmelser och beslut, om inte annat beslutats i 
Förbundets egna bestämmelser och regler.  
  
6 § Medlemskap i Förbundet 
  
1. Till medlem i Förbundet kan genom styrelsens beslut antas en som registrerad 
förening verkande förening eller annan juridisk person (de båda sistnämnda benämns 
härefter förening i dessa stadgar) som förbinder sig att följa Förbundets regler, 
bestämmelser och beslut samt FIFA:s och UEFA:s regler, bestämmelser och beslut. 
  
2. Ansökan om medlemskap måste göras skriftligen. Till styrelsen ska skickas ansökan 
och den sökandes stadgar, kvitto över anslutningsavgiften och, om det är frågan om en 
förening, utlåtande från den enhet inom Förbundet som ansvarar för 
föreningsverksamheten.  
Beslutet sänds skriftligen till den sökande. Om ansökan inte godkänns återbetalas 
anslutningsavgiften till den sökande. 
   
3. Medlemmarna betalar årligen den medlemsavgift som fastställs av 
Föreningsparlamentet till Förbundet. 
  
4.  Förbundets medlemmar förbinder sig att följa de fotbolls- och futsalregler (Laws of the 
game) som publicerats av FIFA.  
  
5. En förening som antagits som medlem i Förbundet får inte vara medlem i ett annat 
nationellt fotbollsförbund och får inte delta i tävlingar inom ett annat nationellt förbunds 
region utan tillstånd av Förbundet, det andra nationella förbundet och FIFA. 
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7 § Regioner 
  
1. Landet indelas, med tanke på Förbundets verksamhet, i regioner i syfte att utveckla 
föreningarnas verksamhetsförutsättningar och livskraft samt att förbättra och förenhetliga 
tjänsterna.  
  
2. Initiativ för att ändra på regiongränserna ska i vederbörlig ordning framläggas för 
Föreningsparlamentet, som besluter om dessa.  
   
8 § Upphörande av medlemskap 
 
 1.En förenings medlemskap i Förbundet upphör om föreningen  
  
a) utträder eller upplöses eller  
b) utesluts ut Förbundet 
  
2.  En medlem som önskar utträda ur Förbundet ska göra en skriftlig anmälan till 
styrelsen eller dess ordförande eller meddela om detta i Föreningsmötets eller 
Föreningsparlamentets protokoll. 
 
3. En förening kan uteslutas ur Förbundet om den verkar mot Förbundets syfte, om den 
låtit bli att betala förfallna avgifter till Förbundet, om den bryter mot Förbundets stadgar, 
Föreningsmötets, Föreningsparlamentets eller styrelsens beslut eller om den tillåter 
någon av sina medlemmar att göra sig skyldiga till ett sådant förfarande utan bestraffning 
eller om någon av de grunder för uteslutning som omnämns i föreningslagen i övrigt 
föreligger. Därtill kan en förening uteslutas om den ändrar sitt namn till ett sådant namn 
som Förbundet inte godkänner. 
Beslut om uteslutning fattas av styrelsen och beslutet delges den uteslutna inom två 
veckor per brev eller e-post.  
   
4. En medlem som utträder eller uteslutits ska betala medlemsavgiften för innevarande år 
till Förbundet. 
  
9 § Föreningsmöte 
  
Ordinarie Föreningsmöte hålls vartannat år i april-maj på kallelse av styrelsen. 
 
10 § Sammankallande till Föreningsmöte 
 
Meddelande om Föreningsmöte ska publiceras på Förbundets webbplats sex (6) 
månader före mötet. Möteskallelsen och föredragningslistan ska publiceras på 
Förbundets webbplats och sändas per e-post, eller på begäran per brev, till 
medlemmarna senast två (2) månader före mötet. 
  
Medlemmarna ska meddela styrelsen fyra (4) månader före Föreningsmötet om de 
ärenden som de vill ska tas med på mötets föredragningslista. 
 
11 § Representanter vid Föreningsmötet 
  
1. Föreningarna använder sin beslutanderätt på Föreningsmötet. Styrelsemedlemmar kan 
inte fungera som representanter på Föreningsmötet.  
  
2. Varje förening representeras av en person. En representant som deltar i mötet kan 
representera endast en (1) förening som representanten ska vara medlem i. 
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Ordinarie medlemmars medlemmar som inte är befullmäktigade representanter vid mötet 
får delta i Föreningsmötet, men de saknar då yttranderätt. Vid behov kan styrelsen 
fastställa ett maximiantal icke-befullmäktigade föreningsrepresentanter som får delta. 
Föreningarna ska anmäla sin befullmäktigade representant och övriga mötesdeltagare 
senast 30 dygn före mötet. 
Föreningarna får röster i Föreningsmötet på basen av hur många registrerade spelare 
föreningen haft den 30 november året före Föreningsmötet enligt följande: 
 
Föreningen får två röster för varje påbörjat hundratal registrerade spelare upp till 900 
registrerade spelare, varefter föreningen får maximalt antal röster, det vill säga 20 röster 
per medlemsförening. Antalet röster per förening fastställs enligt följande: 

2 röster när föreningen har 0-100 spelare 

4 röster när föreningen har 101-200 spelare 

6 röster när föreningen har 201-300 spelare 

8 röster när föreningen har 301-400 spelare 

10 röster när föreningen har 401-500 spelare 

12 röster när föreningen har 501-600 spelare 

14 röster när föreningen har 601-700 spelare 

16 röster när föreningen har 701-800 spelare 

18 röster när föreningen har 801-900 spelare 

20 röster när föreningen har 901 spelare eller flera 

I oklara fall avgör styrelsen föreningens röstetal. 
  
3. Föreningens representant ska ha en av föreningen utfärdad fullmakt av vilken framgår 
namnet på den representant och dennes personliga suppleant som föreningen utsett på 
det sätt som fastställs i föreningens stadgar. 
 
4. Utöver föreningarnas representanter har även Föreningsparlamentets och styrelsens 
medlemmar, Förbundets verkställande direktör och utskottens medlemmar, 
arbetsgruppernas medlemmar, Regionparlamentets och de regionala 
utvecklingsgruppernas ordförande samt Förbundets hedersordförande, 
hedersmedlemmar och ständiga medlemmar rätt att närvara vid Föreningsmötet och att 
delta i diskussionen, men inte att delta i beslutsfattandet. 
  
5. Styrelsen har rätt att till Föreningsmötet bjuda in representanter från sina 
intressegrupper. Dessa representanter har yttranderätt vid mötet, men inte rösträtt. 
 
6. Om styrelsen eller Föreningsmötet så beslutar, är det möjligt att delta i Föreningsmötet 
och de omröstningar som hålls där även via post, datatrafikförbindelse eller med hjälp av 
något annat tekniskt hjälpmedel under mötet eller på förhand.  
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7. Föreningens medlemsavgift ska vara betald senast den 31:a mars under 
Föreningsmötets mötesår. Ifall medlemsavgiften inte betalats inom den nämnda tiden 
saknar föreningen rätt att delta i Föreningsmötet.  

12 § Ärenden vid Föreningsmötet 
  
1. Vid det ordinarie Föreningsmötet: 
  
- väljs mötets ordförande, sekreterare, två (2) protokolljusterare och tre (3) rösträknare; 
- granskas representanternas fullmakter;  
- konstateras mötets laglighet; 
 - väljs vid behov utskott för behandling av mötets ärenden 
 - behandlas styrelsens redogörelse över Förbundets verksamhet och ekonomi; 
- väljs vid vartannat stadgeenligt Föreningsmöte för fyra (4) år framåt styrelsens 
ordförande, som benämns Bollförbundets ordförande. Om flera än två kandidater ställer 
upp i ordförandevalet och ingen av dem får mer än 50 % av de avgivna rösterna, 
genomförs valets andra omgång mellan de två som fått mest röster.  
- väljs vid vartannat stadgeenligt Föreningsmöte för fyra (4) år framåt styrelsens 1:a 
vice ordförande. Om flera än två kandidater ställer upp i valet av vice ordförande och 
ingen av dem får mer än 50 % av de avgivna rösterna, genomförs valets andra omgång 
mellan de två som fått mest röster; 
- väljs vid varje stadgeenligt Föreningsmöte för två (2) år framåt 
Föreningsparlamentets ordinarie medlemmar och deras personliga suppleanter. Till 
medlem i Föreningsparlamentet kan väljas en person som en eller flera föreningar har 
nominerat i ett brev eller per e-post till styrelsen senast 30 dagar före mötestidpunkten. 
Föreningsmötet är inte bundet till kandidatnomineringen.  
- väljs vid vartannat stadgeenligt Föreningsmöte för fyra (4) år framåt, på 
Föreningsparlamentets förslag, en valberedningskommitté, vars uppgift är att förbereda 
de personval som ska göras vid Föreningsmötet och Föreningsparlamentet och att lägga 
fram kandidater som styrelsens ordförande, viceordförande och övriga 
styrelsemedlemmar.   
- fattas beslut vid vartannat stadgeenligt Föreningsmöte om den av styrelsen 
framlagda verksamhetsstrategin för fyra (4) år framåt och två år efter beslutet utförs en 
analys av verkställandet och resultaten av strategin samt  
-beslutas om övriga ärenden på Föreningsmötets föredragningslista.  
 
2. Sådana ärenden som inte finns med på föredragningslistan kan upptas till behandling 
på mötet om minst tre fjärdedelar (¾ ) av det vid mötet representerade röstantalet 
understöder detta. På mötet kan dock följande ärenden inte behandlas om de inte finns 
på föredragningslistan: ändringar i föreningens stadgar, överlåtande eller intecknande av 
fastighet, eller överlåtande av för föreningen ansenlig egendom, upplösande av förening 
eller annat som nämns i § 23 i föreningslagen.    
  
13 § Extra Föreningsmöte 
  
1. Extra Föreningsmöte hålls då 
  
a) föregående Föreningsmöte så beslutar; 
  
b) Föreningsparlamentet eller styrelsen anser det vara nödvändigt eller; 
  
c) minst en tiondel (1/10) av Förbundets föreningar skriftligen hos styrelsen så yrkar för 
behandling av ett bestämt ärende. 
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Extra Föreningsmöte ska hållas inom tre (3) månader från det att yrkande framställts, om 
inte styrelsen av vägande skäl skjuter fram det till en senare tidpunkt, dock inte senare än 
sex (6) månader från det att yrkandet framställts. 
  
2. Kallelsen till extra Föreningsmöte och mötets föredragningslista ska skickas till 
medlemmarna senast trettio (30) dagar före mötet. 
  
3. För extra Föreningsmöte gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som i dessa stadgar är 
bestämt om ordinarie Föreningsmöte. 
  
 14 § Föreningsparlamentet 
  
1. Föreningsparlamentet utgörs av de ordinarie medlemmar och deras suppleanter som 
invalts av Föreningsmötet. 
 
2. Representanterna till Föreningsparlamentet utses inom varje valregion av de 
registrerade föreningarna i valregionerna. Valregionernas gränser fastställs av 
Föreningsparlamentet. Från varje valregion väljs en representant för varje påbörjat 
femtusental registrerade spelare enligt antalet registrerade spelare den 30 november året 
före valet. 

3. Bland Föreningsparlamentets medlemmar och deras suppleanter ska båda könen vara 
representerade. 
  
4. Föreningsparlamentet håller årligen två (2) ordinarie möten på kallelse av styrelsen.   
  
5. Till Föreningsparlamentet kan endast personer under 70 år väljas. Samma person kan 
inte vara medlem i Föreningsparlamentet längre än tre perioder i följd.    
   
15 § Sammankallande av Föreningsparlamentet 
  
1. Sammankallande av Föreningsparlamentet görs av styrelsen genom att skicka 
möteskallelse per e-post eller vid begäran per post tillsammans med föredragningslistan 
till Föreningsparlamentets medlemmar senast fjorton (14) dagar före mötet. Kallelse till 
extra möte måste skickas senast trettio (30) dagar efter att kravet framförts. 
  
2. Ärenden som medlem i Föreningsparlamentet, Regionparlamentet eller den regionala 
utvecklingsgruppen eller föreningen vill att Föreningsparlamentet ska behandla, måste 
framläggas för styrelsen före den 1:a februari ifråga om vårmötet och före den 1:a 
september ifråga om höstmötet.  
  
16 § Föreningsparlamentets möten 
  
1. Föreningsparlamentets vårmöte hålls i mars-juni och höstmötet i oktober-december.  
  
2. Föreningsparlamentets möte är beslutsfört, när förutom ordförande eller viceordföranden, 
minst hälften av Föreningsparlamentets medlemmar är närvarande. 
  
3. En styrelsemedlem kan inte höra till Föreningsparlamentet men har, liksom Förbundets 
generalsekreterare, yttranderätt vid Föreningsparlamentets möten.  
  
4. En medlem som valts till styrelsen från Föreningsparlamentet återgår som medlem 
eller suppleant i det Föreningsparlament som hen valdes från, om hen inte återväljs som 
styrelsemedlem.  
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17 § Ärenden vid Föreningsparlamentets möte 
  
1. Vid Föreningsparlamentets vårmöte: 
 
- väljs Föreningsparlamentets ordförande och vice ordförande bland 
Föreningsparlamentets medlemmar för två (2) år. 
- framläggs styrelsens verksamhetsberättelse jämte räkenskaper och revisorernas 
utlåtande om dessa; 
- beslutas om fastställandet av bokslutet; 
- beslutas om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga 
samt om de åtgärder som det föregående årets förvaltning och räkenskaper föranleder; 
-behandlas Förbundets årsberättelse för det föregående året 
- behandlas vid behov Förbundets strategi som ska presenteras för Föreningsmötet, och 
ges ett utlåtande om denna till styrelsen; 
- fastställs storleken på Förbundets anslutnings- och medlemsavgift samt spelpass- och 
registreringsavgifterna för registrerade spelare;  
- fastställs vid behov Förbundets etiska regler och   
- behandlas övriga ärenden på föredragningslistan. 
 
  

    2. Vid Föreningsparlamentets höstmöte: 
 

 ä- väljs styrelsemedlemmar för två (2) år så att hälften av medlemmarna årligen står i tur 
att avgå;    
- väljs en (1) revisor och en (1) revisorssuppleant. Om man väljer ett revisionsföretag som 
revisor behöver man inte välja en revisorssuppleant. 
- väljs för två (2) år framåt besvärsutskottets och disciplinutskottets ordförande, vice 
ordförande och övriga medlemmar. Dessa utskotts mandatperiod börjar vid ingången av 
det kalenderår som inleds efter Föreningsparlamentets beslut och pågår till slutet av 
följande år. 
- väljs vid behov regionala disciplinutskott och övriga regionala organ som eventuellt 
behövs  
- fastställs verksamhetsplanen för följande år; 
-  fastställs budgeten för följande år; 
- behandlas eventuella ändringsförslag ifråga om regiongränserna och Förbundets 
valstadgar; 
- beslutas om eventuella ändringar i straffbestämmelserna samt besvärs- och 
disciplinutskottets instruktioner och  
- behandlas övriga ärenden på föredragningslistan. 
 
18 § Extra Föreningsparlamentsmöte 
  
Föreningsparlamentet håller extra möte då styrelsen så beslutar eller då minst en 
tredjedel (⅓) av Föreningsparlamentets medlemmar skriftligen hos styrelsen så yrkar för 
behandling av ett bestämt ärende. 
 
19 § Avgörande av ärenden 
  
1. Vid Föreningsmötet och Föreningsparlamentets möten avgörs ärendena genom enkel 
röstmajoritet om inte föreningslagen eller dessa stadgar föreskriver något annat. 
Ifall det dock finns flera än två kandidater till ordförande eller vice ordförande i 
Föreningsparlamentsvalet, och ingendera av dem får över 50 % av de avgivna 
rösterna, genomförs en andra valomgång mellan de kandidater som erhållit flest 
röster.  
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2. Vid lika röstetal avgör mötesordförandens röst, vid val lotten. 
 
  
20 § Styrelsen 
  
1. Förbundets ärenden sköts av styrelsen som består av ordföranden och första (1:a) vice 
ordförande som väljs av det ordinarie Föreningsmötet, samt 6 medlemmar som väljs av 
Föreningsparlamentets höstmöte. Styrelsen utser inom sig en andra (2:a) vice ordförande 
för ett år åt gången. Bland styrelsen ska bägge könen vara representerade så att 
åtminstone 25 % av styrelsen ska vara kvinnor eller män. Strävan är att en av 
styrelsemedlemmarna väljs från Fotbollsligan rf:s distrikt. 
  
2. Om en styrelsemedlem avgår mitt under sin mandatperiod, väljer 
Föreningsparlamentet en ny medlem för den återstående perioden. 
  
3. Till styrelsen kan väljas endast personer under 70 år.  
  
4. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Om minst tre (3) medlemmar så 
yrkar för ett bestämt ärende, måste styrelsen sammankallas. 
  
5. Föreningsparlamentets ordförande eller vice ordförande har på kallelse av ordförande 
närvaro- och yttranderätt vid styrelsens möten. 
  
6. Styrelsen är beslutsför då minst fyra (4) medlemmar är närvarande, av vilka en är 
ordföranden, eller om denne är förhindrad, vice ordföranden.  
  
7. Ärendena avgörs med enkel röstmajoritet. Vid lika röstetal avgör mötesordförandens 
röst, vid val lotten. 
 
8. Styrelsens ordförande eller första (1:a) vice ordförande kan inte fungera som 
styrelsens ordförande eller vice ordförande mera än två perioder i följd, med undantag för 
en situation där hen har blivit vald till ett sådant organ inom en internationell 
fotbollsorganisation vars medlemskap kräver att personen är ordförande i det nationella 
fotbollsförbundet.  
 
Styrelsens andra (2:a) vice ordförande eller en styrelsemedlem kan inte fungera som 
styrelsemedlem mera än tre perioder i följd, med undantag för en situation där styrelsens 
andra (2:a) vice ordförande blivit vald till ett sådant organ inom en internationell 
fotbollsorganisation vars medlemskap kräver att personen är ordförande i det nationella 
fotbollsförbundet. 
 
21 § Styrelsens uppgifter 
  
Med iakttagande av lagen, dessa stadgar samt av Föreningsmötet och 
Föreningsparlamentet utfärdade direktiv är styrelsens uppgift att: 
  
1. sammankalla Föreningsmötet och Föreningsparlamentets möten, bereda de ärenden 
som ska framläggas för dessa samt verkställa besluten; 
  
2. anta och utesluta medlemmar i Förbundet samt föra medlemsförteckning; 
  
3. övervaka och styra regionernas och föreningarnas verksamhet och ekonomi genom att 
fastställa bestämmelser som gäller deras ekonomiska ställning; 
  



  9 (13) 

4. ansvara för verkställandet av Förbundets strategi och uppföljningen av hur den 
förverkligas;  
 
5. fastställa Förbundets organisation som leds av den verkställande direktören; 
  
6. anställa och avskeda Förbundets verkställande direktör och övrig personal i ledande 
ställning som behövs för att sköta Förbundets verksamhet samt besluta om deras 
uppgifter och löner; 
  
7. förvalta Förbundets egendom samt hålla en fullständig bokföring över Förbundets 
inkomster och utgifter och uppgöra Förbundets årsberättelser och verksamhetsplaner; 
  
8. besluta om den internationella tävlingsverksamheten i enlighet med FIFA:s och 
UEFA:s principer; 
  
9. besluta om den nationella tävlingsverksamheten, serieplatserna och hur man blir av 
med dessa, tävlingsverksamhetens utvecklingslinjer och avgifter som gäller 
tävlingsverksamheten; 
  
10. vid behov med hjälp av tävlingsbestämmelser införa begränsningar gällande 
föreningsspelarnas nationaliteter eller spelare som inte är fostrade i Finland, förutsatt att 
bestämmelserna inte bryter mot EU:s lagstiftning;   
  
11. bereda och godkänna tävlings- och andra bestämmelser samt ge förslag på ändringar 
i Förbundets stadgar; 
  
12. övervaka att spelreglerna och bestämmelserna kring tävlingsverksamheten 
överensstämmer med reglerna i de internationella Förbund dit Finlands Bollförbund hör; 
 
13. fastställa och godkänna befogenheter rättigheter och skyldigheter inom fotbollen för 
den grupp som bildas av föreningarna; 
  
14. vidta åtgärder om en förening eller en föreningsmedlem eller någon annan som deltar 
i verksamheten bryter mot Förbundets regler och bestämmelser, samt övervaka att de 
straff som internationella förbund bestämt för en förening, spelare eller funktionär 
verkställs; 
  
15. avgöra meningsskiljaktigheter som Förbundet i vederbörlig ordning ombetts ingripa i; 
  
16. tillsätta nödvändiga utskott, nämnder och nationella organ samt godkänna 
instruktionerna för dessa. Till dessa och övriga organ som tillsatts av styrelsen baserat på 
dessa regler kan endast personer under 70 år väljas; 
 
17. följa och främja fotbollens utveckling; 
  
18. besluta om principerna för beviljande av Förbundets inträdeskort; 
  
19. besluta om villkoren för föreningslicenserna för Förbundets serier samt tillsätta de 
föreningslicenskommittéer och föreningslicensbesvärsnämnd som beslutar om 
serielicenserna och  
  
20. besluta om villkoren för UEFA:s nationella föreningslicens samt utse den 
föreningslicenskommitté och föreningslicensbesvärsnämnd som beslutar om UEFA:s 
föreningslicenser. 
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21. utse eventuella övriga nödvändiga regionala organ.  
  
  
22 § Nomineringskommitté  
 
Nomineringskommitténs uppgift är att förbereda de val av styrelsemedlemmar som ska 
göras vid Föreningsmötet och Föreningsparlamentet. Till ordförande eller vice ordförande 
kan väljas en person som nomineringskommittén har nominerat eller som en eller flera 
föreningar har nominerat i ett brev eller per e-post till nomineringskommittén senast 45 
dagar före mötestidpunkten. Föreningsmötet eller Föreningsparlamentet är inte bundna 
till nomineringskommitténs förslag. 
Nomineringskommittén bör utarbeta ett motiverat förslag som sänds till medlemmarna 
tillsammans med möteshandlingarna. Förslaget ska innehålla en utredning om varje 
kandidats lämplighet för ifrågavarande post. Nomineringskommittén kan inte föreslå att 
dess egna medlemmar väljs till Förbundets styrelse, som ordförande eller vice 
ordförande. Nomineringskommitténs mandatperiod är fyra år.  
Nomineringskommittén består av en ordförande, fyra medlemmar och två suppleanter. 
Nomineringskommittén väljer en ordförande internt. Bland nomineringskommitténs 
medlemmar och deras suppleanter ska bägge könen vara representerade. 
 
23 § Avgörande av meningsskiljaktigheter 
  
1. Fotbollsrelaterade meningsskiljaktigheter som uppstått mellan Förbundet, dithörande 
föreningar, föreningsmedlemmar eller spelare avgörs genom ett skiljemannaförfarande 
om inget annat följer av övriga bestämmelser, inbördes avtal mellan de inblandade 
parterna eller gällande lagstiftning.  
  
Styrelsen eller det organ som den utsett fastställer skiljedomstolens medlemmar, om 
parterna inte sinsemellan kan nå en överenskommelse kring detta. 
  
För avgörande av meningsskiljaktigheter kan styrelsen också utse ett permanent 
förlikningsorgan, som består av ordförande och tre medlemmar. Ordföranden ska ha 
avlagt examen i juridik. Förlikningsorganens medlemmar får inte vara medlemmar i 
Föreningsparlamentet, styrelsen, disciplinutskottet eller besvärsutskottet och inte heller 
vara anställda av Förbundet.  
Då Förbundet är delaktigt i meningsskiljaktighet, utses skiljedomstolens medlemmar av 
Centralhandelskammaren, om parterna inte kan nå en överenskommelse kring detta. 
  
2. En medlem i Förbundet eller i en förening eller en som deltar i verksamheten, kan, med 
anledning av beslut som något av Förbundets organ fattat mot dem, besvära sig till 
idrottens rättsskyddsnämnd på de villkor som anges i dess stadgar.  
  
3. FIFA:s och UEFA:s disciplinorgan avgör alla idrottsrelaterade tvister som gäller FIFA:s 
och UEFA:s ärenden och som uppstår mellan FIFA eller UEFA och deras 
medlemsförbund, föreningar, spelare eller föreningsfunktionärer. 
  
Enligt FIFA:s och UEFA:s stadgar avgör idrottens internationella skiljedomstol (CAS) i 
Lausanne alla civilrättsliga tvister av ekonomisk karaktär gällande FIFA:s och UEFA:s 
ärenden som uppstår mellan FIFA eller UEFA och deras medlemsförbund, föreningar, 
spelare och föreningsfunktionärer samt tvister dem emellan. CAS fungerar antingen som 
en vanlig skiljedomstol eller som ett besvärsorgan. 
  
Ovannämnda organs beslut är slutgiltiga. 
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Förbundet ansvarar för att Förbundets organ och funktionärer, förbundets medlemmar, 
deras funktionärer, spelare och spelaragenter följer CAS:s beslut. 
  
24 § Disciplinorgan 
  

    De organ som utövar den disciplinära makten inom Förbundet är: 
  
a) disciplinutskottet; 
b) besvärsutskottet; 
c) Förbundets verkställande direktör eller av denne utnämnd person i de ärenden som 
nämns i Förbundets straffbestämmelser och 
d) föreningslicenskommittéerna föreningslicensbesvärsnämnden i ärenden som nämns i 
föreningslicensbestämmelserna  
e) regionala aktörer som utnämnts för disciplinära uppgifter i ärenden som nämns i 
Förbundets disciplinbestämmelser. 
  
2.    I straffbestämmelserna som godkänns av Föreningsparlamentet, regleras typerna av 
straff och befogenheterna för disciplinutskottet, besvärsutskottet, regionernas 
disciplinorgan samt Förbundets verkställande direktör eller en av denne utsedd person. 
Föreningslicenskommittéernas föreningslicensbesvärsnämndens befogenheter, 
sammansättning och verksamhet regleras i de föreningslicensbestämmelser som 
godkänns av styrelsen.  
  
3.  De organ som utövar disciplinär makt är i sin verksamhet och i sitt beslutsfattande 
självständiga och oberoende av Förbundets övriga organ. 
  
4.    Disciplinutskottet och besvärsutskottet består av ordförande, vice ordförande och 
högst fem (5) andra medlemmar. I utskotten finns bägge könen representerade.  
  
5.    Besvärsutskottet fungerar som ett besvärsorgan för besluten av de organ som 
nämns i straffbestämmelserna. 
  
6.  Disciplinutskottets och besvärsutskottets ordförande och vice ordförande ska ha avlagt 
examen i juridik. Utskottets medlemmar måste i sin verksamhet vara absolut opartiska. 
En medlem ska avstå från att behandla ett sådant ärende där medlemmens opartiskhet 
kan ifrågasättas. Utskottens medlemmar får inte vara medlemmar av styrelsen och inte 
heller vara anställda av Förbundet.  
  
 7.   Utskottet är beslutsfört då ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de 
övriga medlemmarna är närvarande. Vid lika röstetal väljs det alternativ som är 
fördelaktigare för den person som ska bestraffas. Vice ordföranden fungerar som 
ordförande vid utskottets möten om den ordinarie ordföranden är förhindrad att delta. 
  
8.   Om en utskottsmedlem avgår eller är förhindrad att fungera som medlem i utskottet, 
utser Föreningsparlamentet en ny medlem.    
 
9. Bollförbundet och dess medlemmar förbinder sig till de gemensamma disciplinära 
bestämmelserna för motion och idrott ifråga om allvarligt osakligt beteende och allvarliga 
etiska förseelser och till befogenheterna och reglerna för idrottsgemenskapens 
gemensamma disciplinnämnd för etiska förseelser samt dess beslut. Bollförbundets 
medlemmar förbinder sina egna medlemmar och de personer och sammanslutningar som 
är med i deras verksamhet till ovannämnda disciplinära bestämmelser och till 
disciplinnämndens befogenheter, regler och beslut.  
  
25 § Namnteckning 



  12 (13) 

  
Förbundets namn tecknas av ordföranden, vice ordföranden eller verkställande 
direktören, två av dem tillsammans eller någon av dem jämte den funktionär som 
styrelsen beviljat namnteckningsrätt. 
  
26 § Räkenskaper och revision 
  
1. Förbundets räkenskaps- och verksamhetsår är ett kalenderår. 
  
2. Förbundets räkenskaper avslutas kalenderårsvis och de ska inlämnas till revisorerna 
senast den 15 mars tillsammans med Förbundets årsberättelse, mötesprotokoll och 
övriga handlingar. 
  
3. Revisorerna ska ge sitt utlåtande senast den 31 mars. 
  
27 § Ändring av stadgarna 
  
Beslut om ändring av dessa stadgar och upplösning av Förbundet ska fattas vid 
Föreningsmöte. Beslutet träder i kraft om det understöds av minst trefjärdedelar (¾) av 
det vid mötet representerade röstantalet. 
  
28 § Upplösning av Förbundet 
  
Om Förbundet upplöses, överlåts Förbundets medel för stödjande av verksamhet i sådan 
registrerad förening eller stiftelse eller annan sammanslutning eller institution som utför 
närmast samma arbete som Förbundet utfört. 
  
29 § Medlemmarnas skyldigheter 
  
Förbundets föreningar är skyldiga att bokföra sina inkomster och utgifter samt föra 
mötesprotokoll och medlemsförteckning. Föreningarna är skyldiga att på begäran ge 
dessa handlingar till styrelsen för kontroll. 
  
30 § Grupp bildad av medlemsföreningarna 
  
En grupp bildad av Förbundets medlemsföreningar kan vara verksam inom fotbollen 
endast med Förbundets tillstånd och underlydande Förbundet. En sådan grupps stadgar 
och bestämmelser ska underställas Förbundet för godkännande.  
 
 31 § Premiering 
  
1. En person som särskilt förtjänstfullt främjat förverkligandet av Förbundets syfte kan 
genom beslut av Föreningsmötet kallas till Förbundets hedersordförande eller genom 
beslut av Föreningsparlamentet till hedersmedlem eller ständig medlem. 
Hedersordförande, hedersmedlemmar och ständiga medlemmar har ingen skyldighet att 
betala medlemsavgift och saknar rösträtt.  
  
2.  Styrelsen kan tilldela en meriterad person Förbundets förtjänsttecken i guld, silver eller 
brons. Dessutom kan styrelsen tilldela en person eller en sammanslutning som 
förtjänstfullt främjat förverkligandet av Förbundets syfte Förbundets förtjänstplakett i guld, 
silver eller brons. 
 
32 § Övriga bestämmelser 
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Vid beräkning av det maximala antalet mandatperioder för Föreningsparlamentets 
medlemmar, styrelsens ordförande eller styrelsemedlemmarna räknas inte kortare 
mandatperioder som avviker från en stadgeenlig fullständig mandatperiod, då det 
maximala antalet mandatperioder räknas.   
 
I övrigt iakttas bestämmelserna i föreningslagen. 
 
33 § Ikraftträdandebestämmelser 
 
Dessa stadgar träder i kraft efter att de godkänts på Föreningsmötet. 
 
  
 
  
 

  
    

 


