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§ 1 Svenska brottningsdomarförbundet har till uppgift att verka för utbildning av goda 
domare samt att vara dessa till ett moraliskt stöd 

 
§ 2 Förbundet är fullkomligt neutralt och opolitiskt 
 
§ 3 Samtliga brottningsdomare äger rätt att söka enskilt medlemskap i förbundet. Varje 

medlem i förbundet har rösträtt vid förbundets årsmöte. För att rösträtt skall kunna 
utövas, skall medlemsavgift vara erlaggd 

 
§ 4 Förbundets räkenskapsår är från 1 januari t.o.m. 31 december 
 
§ 5 Årsmötet bör förlägges i samband med SM i grek-romersk stil, dock senast den 30 april. 

Årsavgiften till förbundet fastställes av årsmötet 
 
§ 6 Förbundets angelägenheter handlägges av en styrelse bestående av fem (5) ledamöter: 

Ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, och vice sekreterare 
 Årsmötet väljer direkt ordförande, som väljes på ett (1) år. Övriga ledamöter väljes på 

två (2)  år vardera, och då på så sätt att kassör och v. sekreterare väljes ena året, samt. 
v. ordförande och sekreterare nästkommande år 

 Härjämte väljes två (2) styrelsesuppleanter på ett (1) år vardera, två (2) revisorer, en 
vart år, på två (2) år samt en revisorssuppleant på ett (1) år 

 Avgående styrelse kan återväljas 
 
§ 7 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutsmässig när tre 

ordinarie är närvarande och dessa är helt eniga om beslutet 
 
§ 8 Avgående ledamot i förbundsstyrelsen före mandattidens utgång, inträder i hans ställe 

närmast i tur stående suppleant 
Styrelsen kan, därest ordförande, sekreterare eller kassör avgått, omkonstituera sig  

 
§ 9 Vid förbundets årsmöte skall följande ärenden förekomma: 
 1   Mötets öppnande, upprop, fastställande av röstlängd 
 2   Mötets behöriga utlysande 
 3   Dagordningens godkännande 
 4   Val av mötesordförande 
 5   Val av mötessekreterare 
 6   Val av två protokolljusterare att jämte ordförande justera protokollet. Dessa 

     är tillika rösträknare 
7   Verksamhetsberättelse för det gångna arbetsåret 
8   Förvaltningsberättelse för det gångna arbetsåret 
9   Revisorernas berättelse 
10  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
11  Val av ordförande för ett år 



12  Val av två styrelseledamöter på två år 
13  Val av två styrelsesuppleanter på ett år 
14  Val av en revisor på två år 
15  Val av en revisorsuppleant för ett år 
16  Val av valberedning, tre personer, för ett år 
17  Behandling av motioner/förslag, väckta av styrelsen eller av ansluten medlem 
18  Fastställande av årsavgiften 
19  Fastställande av arbetsplanen för nästkommande säsong  
20  Övriga frågor 
21  Avslutning 

 
§ 10 Val skall, där någon så yrkar, ske med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lotten 
 
§ 11 Kallelse till årsmöte skall ske genom hemsidan, som är förbundets officiella organ 
 
§ 12 Sista nominerings dag för kandidater till styrelsen och övriga förtroendeuppdrag för 

Svenska Brottningsdomarförbundet skall vara valberedningen tillhanda senast tre 
veckor innan årsmötet 

 
§ 13 Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet 
 
§ 14 Till hedersdomare kan den väljas, som genom visat intresse gjort sig synnerligen 

förtjänt av förbundets uppmärksamhet. Hedersledamot väljes på styrelsens förslag av 
årsmötet varvid fordras att beslutet är enhälligt 

 
§ 15 Förslag om förbundets upplösning kan väckas av ansluten medlem eller av 

förbundsstyrelsen och skall behandlas på årsmötet. Förbundets upplösning kan endast 
ske om två på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie, med två 
tredjedelars majoritet så beslutar. 

 Eventuellt överblivna medel vid upplösning skall tillfalla Svenska brottningsförbundet 
 
§ 16 Förslag om ändring eller tillägg till dessa stadgar skall behandlas av förbundets 

årsmöte, och för beslut fodras två tredjedels majoritet 
 




