
Medlemskap 
pensionärsföreningar



Svenska 
Biljardförbundet

Tre grenar:

• Carambole

• Pool

• Snooker



Medlem i Svenska Biljardförbundet

Alla föreningar som spelar biljard kan bli medlemmar i 
Svenska Biljardförbundet.

För att ansöka om medlemskap behöver ni:

• Föreningens stadgar 

• Underskrivet protokoll från mötet där föreningen bildades, 

alternativt ett årsmötesprotokoll där det framgår att 

föreningen har beslutat att ansöka om medlemskap i SBF. 

Ansökan görs via ett formulär som ni hittar här 
https://www.biljardforbundet.se/forening/foreningskunskap/ans
ok-om-medlemskap-i-sbf

https://www.biljardforbundet.se/forening/foreningskunskap/ansok-om-medlemskap-i-sbf


Medlemsförmåner

• Möjlighet att söka bidrag för t ex utbildningar, utvecklingsarbete och anläggningar.

• Delta på föreningskonferenser, ledarträffar och utbildningar

• Stöd för t ex utbildningsinsatser och utvecklingsarbete via RF SISU distrikten

• Delta i vår tävlingsverksamhet

• Som medlem i en förening får du tävlingslicens som ger dig rätt att tävla i alla våra grenar



Medlemsförmåner

• Försäkring via RF:s grundförsäkring för idrottsföreningar samt via SBF:s Idrottsförsäkring.

• Tillgång till det kostnadsfria IT-systemet IdrottOnline för administration av medlemsregister, 
med mera.

• Via rikstäckande avtal med olika partners har föreningen och dess medlemmar möjlighet att 
ta del av en rad specialerbjudanden för t ex boende, hyrbilar och banktjänster. 



Medlemskrav förening

• Betala årsavgift (300 kr/år för 
pensionärsföreningar)

• Vissa formkrav på stadgarna

• Ha årsmöte varje år

• Ha ett medlemsregister



Stadgar

Alla stadgar för ideella föreningar måste innehålla:

• Föreningen namn och säte/hemort

• Föreningens ändamål

• Hur beslut fattas

För att vara en del av idrottsrörelsen måste ytterligare några regler finnas med:

• regler för hur stadgarna ändras,

• regler om hur föreningen upplöses,

• bestämmelser som innebär att enbart fysiska personer kan bli medlemmar,

• bestämmelser om hur en person blir medlem och hur medlemskapet upphör,

• regler om årsmötet och dess genomförande,

• bestämmelser om styrelsen och revisorerna,

• regler om hur tvister ska lösas samt

• bestämmelser om föreningens skyldighet att följa SBF:s och RF:s stadgar.



Stadgar - revidering

För att uppfylla kraven inom idrottsrörelsen kan därmed befintliga föreningar behöva revidera 
sina stadgar.

De kommande sidorna i denna presentation avser sådant som behöver vara med i föreningens 
stadgar. De hänvisningar till paragrafer som anges kommer från den stadgemall som är 
framtagen inom idrottsrörelsen.

Titta på stadgemallen som finns här 
https://www.biljardforbundet.se/forening/foreningskunskap/bilda-forening

SBF kan hjälpa er inför ert årsmöte med att se över era stadgar och ta fram ett förslag på
revidering av stadgarna.

https://www.biljardforbundet.se/forening/foreningskunskap/bilda-forening


Ändring av stadgar samt upplösning

• Stadgeändring är ett årsmötesbeslut

• Minst 2/3 av antalet avgivna röster

• Förslag till ändring skriftligt av såväl medlem som styrelsen

• Upplösning av föreningen är ett årsmötesbeslut
• Minst 2/3 av antalet avgivna röster

• Var föreningens tillgångar ska användas till



Stadgar – 1§ Ändamålsparagrafen

Anger varför föreningen finns – Vad är det för verksamhet ni vill bedriva

Exempel:

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet 

med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”, med särskild 

inriktning att bedriva biljardspel för pensionärer både för nöjes skull och i 

form av tävlingar.

Föreningen ska bedriva följande idrotter: Biljard



Öppenhetskravet

Ett av medlemskraven för att bli en del av idrottsrörelsen är att föreningen ska vara öppen för 
alla att bli medlem i. För existerande pensionärsföreningar kan det därför vara nödvändigt att 
revidera stadgarna gällande medlemskap.

För att tydliggöra att föreningen vänder sig till pensionärer skriver ni in det i er 
ändamålsparagraf. I paragrafen om vem som kan ansöka om medlemskap står det ”alla” men 
genom att specificera i ändamålsparagrafen att syftet med föreningen är verksamhet för 
pensionärer lär inte så många andra vara intresserade av att bli medlemmar. Genom att skriva 
det i ändamålsparagrafen är det också fortsatt tydligt för t ex kommunen att ni är en 
pensionärsförening.

Att föreningen är öppen för alla att bli medlem i skiljer sig från rätten att delta i föreningens 
verksamhet. Alla kan bli medlemmar men alla får inte delta i all verksamhet.



Bestämmelser om medlemmarna

• Enbart fysiska personer

• Föreningen måste vara öppen för alla att bli medlem i

• Hur en person blir medlem

• Hur medlemskapet upphör



Regler om årsmötet

3 kap Årsmöte

• Tidpunkt och kallelse

• Förslag till ärenden att behandla

• Sammansättning och beslutförhet

• Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

• Ärenden vid årsmötet/dagordning

• Valbarhet

• Extra årsmöte

• Beslut och omröstning

• Ikraftträdande av beslut



Bestämmelser om styrelsen och revisorerna

• 6 kap Styrelsen
• Sammansättning

• Åligganden

• Kallelse, beslutsförhet och omröstning

• Överlåtelse av beslutanderätten

• 5 kap Revision
• Om revisorns uppgift och vilka tider som gäller

• Ska vara oberoende från styrelsen

• Krav på att ha en lekmanna revisor. Behöver inte vara medlem i föreningen.



Regler om hur tvister ska lösas

Inom idrottsrörelsen ska eventuella tvister inte väckas vid allmän domstol. 
Medlemsföreningar behöver därför ha med en paragraf om detta. Ta den 
paragraf som finns i stadgemallen:

1 kap § 8 Tvist/skiljeklausul

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, funktionär, förening får inte väckas vid allmän 
domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s stadgar eller 
SF:s stadgar, avgöras enligt fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd. 



Skyldighet att följa RFs och SBFs stadgar

För medlemskap i idrottsrörelsen krävs att det finns en reglering i stadgarna 
om att följa överordnade organisationers stadgar, osv. Använd er av 
skrivelsen som finns i stadgemallen:

Kap 1 § 3 Sammansättning, tillhörighet, m.m.

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av dessa 
idrottsorgan. 



Kontakt

Vi kan hjälpa er genom hela anslutningsprocessen.

Kontakta oss på info@biljardforbundet.se
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