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SVERA STADGAR
Kap. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Par 1
UPPGIFT
Svenska Racerbåtförbundet (SVERA) - i dessa stadgar kallat Förbundet - har till uppgift att
främja motorbåtsportens utveckling och utbredning i Sverige samt att företräda svensk
motorbåtsport gentemot utlandet.
Par 2
SAMMANSÄTTNING
Förbundet består av föreningar som i vederbörlig ordning har upptagits som medlemmar i
Förbundet.
Par 3
TILLHÖRIGHET
Förbundet ska vara anslutet till Sveriges Riksidrottsförbund (RF) samt till Union International
Motonautique (UIM).
Förbundet skall följa RF:s och UIM:s stadgar.
Par 4
BESLUTANDE ORGAN
Förbundets beslutande organ är förbundsmötet, extra förbundsmöte och förbundsstyrelsen.
Par 6
MEDLEMSKAP I FÖRBUNDET
Förening, som vill bli medlem i Förbundet skall skriftligen ansöka härom hos
förbundsstyrelsen. Ansökningen skall vara upprättad enligt RS:s anvisningar och vara åtföljd
av föreningens stadgar. Styrelsen prövar och avgör ärendet.
För förenings anslutning till Förbundet krävs
att föreningen har motorbåtsport på sitt program,
att den har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet tillämpa de principer på vilka RF:s
normalstadgar för idrottsföreningar bygger,
att föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten
förening samt att föreningen har betalat de avgifter som Förbundet i vederbörlig ordning kan
ha bestämt
Är föreningen inte redan medlem i RF, får ansökningen inte bifallas förrän RS har godkänt
föreningens namn. RS:s godkännande krävs också om ansökan gäller förening som har bildats
genom sammanslagning med annan förening eller som har bytt namn.
Avslås ansökan om medlemskap i Förbundet, skall föreningen underrättas härom med
angivande av skälen för avslaget. Beslutet får av föreningen överklagas hos RS.
Par 7
UTTRÄDE
Förening, som önskar utträda ur Förbundet, skall göra skriftlig anmälan härom till
förbundsstyrelsen. Till anmälningen skall föreningen foga protokollsutdrag från det
föreningsmöte där beslutet fattades. Förening som inte har betalat sin årsavgift till Förbundet
under två år, får anses ha begärt sitt utträde ur Förbundet.
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Par 8
UTESLUTNING
Förening får uteslutas ur Förbundet av förbundsstyrelsen utan att fall föreligger som sägs i par
7, om den - oaktat påminnelser underlåter att följa vad som föreskrivs i RF:s eller Förbundets
stadgar. Förening får uteslutas också om den har underlåtit att rätta sig efter beslut som i
vederbörlig ordning har fattats av RF eller SF eller annars påtagligt motarbetat Förbundets
intressen.
Beslut om uteslutning får av föreningen överklagas hos RS.
Par 9
FÖRENINGS TILLHÖRIGHET
Till Förbundet ansluten förening tillhör det DF inom vilkas verksamhetsområden föreningens
hemort är belägen.
Par 10
VERKSAMHETS- RÄKENSKAPS- och ARBETSÅR
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden den 1 oktober till den 30
september.
Förbundsstyrelsens arbetsår omfattar tiden från förbundsmötet t o m förbunds mötet
nästpåföljande år.
Par 11
STADGETOLKNING
Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar eller om fall förekommer som inte
är förutsett i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande förbundsmöte eller avgörs i
trängande fall av förbundsstyrelsen, med skyldighet att anmäla ärendet vid nästa
förbundsmöte.
Par 12
STADGEÄNDRING
Förslag till ändring av dessa stadgar får förutom av förbundsstyrelsen skriftligen framläggas
och av röstberättigad förening senast den 15 oktober. Förslaget skall av förbundsstyrelsen
med eget yttrande överlämnas till förbundsmötet.
För bifall till stadgeändring fordras beslut härom av förbundsmötet med minst 2/3 av antalet
avgivna röster. Ändring gäller först sedan den har godkänts av RS.
Par 13
FÖRBUNDETS UPPLÖSNING
För Förbundets upplösning krävs beslut härom med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två
på varandra följande förbundsmöten, hållna med minst ett års mellanrum. Beträffande
förbundets tillgångar vid upplösning, fattas beslut om dessas disposition vid det sista av de
båda ovan nämnda förbundsmötena.
Par 14
BESLUT OMRÖSTNING
Med undantag för ärende som anges i par 12 och 13 avgörs vid omröstning alla ärenden
genom enkel majoritet. Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om
röstberättigat ombud så begär.
Vid omröstning, som inte avser val, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av
ordföranden, om han är röstberättigad. Är så inte fallet, avgör lotten. Vid val skall i händelse
av lika röstetal lotten avgöra.
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Par 15
HEDERSLEDAMOT mm
Förbundsmötet får på förslag av styrelsen kalla enskild person till hedersordförande eller
hedersledamot i förbundsstyrelsen.
Förbundsstyrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot i styrelse.
Person som ovan sägs har yttrande och förslagsrätt men inte rösträtt.
Par 16
TJÄNSTEMANS VALBARHET
Tjänsteman som är anställd hos förbundsstyrelsen eller till vars förfogande han har ställts, får
inte väljas till ledamot i förbundsstyrelsen.
Tjänsteman inom RF:s organisationer får inte vara revisor i Förbundet.
Kap. 2 FÖRBUNDSMÖTE
Par 17
OMBUD
Förbundsmöte består av ombud för de till Förbundet anslutna föreningarna och SDF.
Ombud skall vara medlem i den förening som han företräder. Ombud får inte representera
mer än en förening, och inte vara medlem av Förbundsstyrelsen.
Förening får sända ett ombud för varje röst men kan låta ett ombud representera mer än en
röst. Ombud skall lämna fullmakt från den förening, som han representerar. I fullmakten skall
ombudets rätt att utöva föreningens rösträtt anges.
Par 18
BESLUTSMÄSSIGHET, YTTRANDERÄTT, FÖRSLAGSRÄTT
Förbundsmöte är beslutsmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig
ordning deltar i mötets beslut.
Yttrande- och förslagsrätt vid förbundsmöte tillkommer förutom ombuden -ledamot av
förbundsstyrelsen, suppleanter, Förbundets revisorer, och Förbundets tjänstemän samt
motionär i vad avser egen motion.
RF:s representant har yttranderätt vid förbundsmöte.
Par 19
RÖSTRÄTT
Varje till Förbundet ansluten förening, som före den 1 maj har fullgjort sina stadgeenliga
förpliktelser mot Förbundet, har en röst
Härtill kommer en tilläggsröst för varje av föreningen under verksamhetsåret genomförd
tävling, där förbundskontrollant varit utsedd. Som tävling räknas också förarutbildningsarrangemang som berättigar till anteckning i förarboken för debutanter.
För att förarutbildning ska berättiga till extra röst erfordras att utbildningen anmäls och
genomförs enligt SVERA regler för förarutbildning.
Dessutom en tilläggsröst för varje helt tiotal under verksamhetsåret hos förbundet uttagna
förarlicenser, som har registrerats för föreningen; dock att s k blocklicens, inte berättigar till
någon röst.
Behöriga funktionärer som vid en tävling under året fullgör huvudfunktionärsuppgift
(tävlingsledare, besiktningschef eller rädddningsledare) med A1, B1 respektive R1
licens, eller fullgjort ett åt förbundet utsett kontrollantuppdrag (tävlingskontrollant
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eller teknisk kontrollant) räknas med och kompletterar antalet förarlicenser för
klubben.
Vid omröstning för tekniska regler, så gäller nämnda extra röster endast för förening, med
verksamhet i aktuell gren. Verksamma grenar är racerbåt och Jet Ski.
Vid omröstning av allmän karaktär såsom val av huvudstyrelse, stadgar, ekonomi, räknas
eventuella tilläggsröster oavsett verksamhetsgren.
Det åligger förbundsstyrelsen att enligt nyss redovisade regler upprätta röstlängd för
förbundsmöte. Röstlängden gäller för tiden den 1 oktober - 30 september.
Par 20
TIDPUNKT FÖR OCH KALLELSE TILL FÖRBUNDSMÖTET
Förbundsmötet äger rum senast under december månad på dag och plats som
förbundsstyrelsen bestämmer.
Tidpunkt för mötet ska meddelas I förbundets officiella organ senast tre (3) månader före
årsmötet samt genom brev till röstberättigade föreningar.
Dagordning, verksamhets- och förvaltningsberättelser för det gångna verksamhetsåret samt
inkomst- och utgiftsstat och arbetsplan för det påbörjade verksamhets- och räkenskapsåret
skall av förbundsstyrelsen sändas ut till förbundet anslutna föreningar senast två veckor före
möte.
Samtidigt skall styrelsens förslag (propositioner) och inkomna motioner till förbundsmötet
jämte yttrande över motionerna översändas.
Jet Ski sektionen genomför separat eget årsmöte inom sitt ansvarsområde, på tid och plats
enligt respektive sektions ordförande, dock senast dag för Förbundsmöte.
Separata årsmötesprotokoll förs och utgör bilagor till Förbundsmötets protokoll.
Par 21
ÄRENDEN VID FÖRBUNDSMÖTET
1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av
den av förbundsstyrelsen för förbundsmötet upprättade röstlängden.
2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
3. Val av ordförande för mötet.
4. Val av sekreterare för mötet.
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
6. Val av rösträknare och övriga erforderliga mötesfunktionärer.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.
8. Styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret.
9. Revisorernas berättelse för tiden den 1 oktober - 30 september.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Val av ordförande i förbundsstyrelsen för en tid av två år (jämnt valår).
12. Val av vice ordförande för en tid av två år (udda valår), val av skattmästare för en tid av
två år (udda valår).
13. Val av två övriga styrelseledamöter för en tid av två år.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Val av två suppleanter för en tid av två år.
Val av revisor jämte revisorssuppleant för en tid av ett år.
Val av ordförande och två övriga ledamöter i valberedningen.
Antagande av officiellt kungörelseorgan.
Behandling av förslag som förbundsstyrelsen har hänskjutit till mötet.
Behandling av motioner som enligt den i par 22 angivna ordningen har ingivits till mötet.
Fastställande av arbetsplan för innevarande verksamhetsår.
Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för innevarande räkenskapsår.
Fastställande av föreningarnas avgifter till Förbundet.

23. Övriga ärenden, varvid dock iakttages att fråga av ekonomisk natur inte får avgöras.
Valbar enligt punkterna 11-17 är myndig svensk medborgare. Ledamot och suppleant är inte
valbar som revisor eller revisorssuppleant.
Om tjänstemans valbarhet stadgas i par 16.
Par 22
FÖRSLAG ATT BEHANDLAS PÅ FÖRBUNDSMÖTET
Rätt att inge förslag till förbundsmötet har till Förbundet ansluten förening som har fullgjort
sina skyldigheter mot Förbundet.
Förbundsstyrelsen skall inge inkomna motioner med eget yttrande till förbundsmötet.
Motion skall ha inkommit till förbundsstyrelsen senast 2 månader före mötet. Motionstiden
får ändå inte utgå tidigare än 15 oktober. Vid annat datum för inlämnandet än 15
oktober skall det nya datumet, två månader före förbundsmötet, framgå i kallelsen till
förbundsmötet.
Par 23
EXTRA FÖRBUNDSMÖTE
Extra förbundsmöte får av förbundsstyrelsen utlysas, när omständigheterna så kräver. Sådant
möte skall sammankallas när så begärs av minst 1/3 av antalet röstberättigade föreningar.
Mötet får dock inte hållas på dag då Riksidrottsmöte pågår.
Kallelse jämte dagordning för extra förbundsmöte skall senast två veckor före mötet dels
kungöras i Förbundets officiella kungörelseorgan och dels översändas till föreningarna.
Vid extra förbundsmöte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

Kap. 3 VALBEREDNINGEN
Par 24
SAMMANSÄTTNING
Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter valda av närmast föregående
årsmöte bland de då närvarande deltagarna som är medlemmar i SVERA-ansluten förening.
Valberedningen ska vara sammansatt av kvinnor och män.
Par 25
ÅLIGGANDEN
Valberedningen skall senast den 15 september tillfråga dem vars mandattid utgått vid
förbundsmötets slut, om de vill kandidera för den kommande mandattiden.
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Senast den 1 oktober skall valberedningen meddela föreningarna uppgift på dem som står i tur
att avgå och namnen på dem som har avböjt återval.
Par 26
FÖRSLAGSRÄTT
Förening får senast 45 dagar före förbundsmötet avge förslag till valberedningen
på person för valen enligt punkterna 11-16 i par 21.
Valberedningen skall härefter senast 30 dagar före förbundsmötet
tillställa föreningarna sitt förslag jämte uppgift på samtliga föreslagna personer.
Par 27
KANDIDATNOMINERING
Innan kandidatnomineringen börjar vid förbundsmötet, skall valberedningen meddela sitt
förslag beträffande ett vart av de val som skall förekomma enligt punkterna 11-16 i par 21.
Par 28
SAMMANTRÄDEN
Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsför när kallelse har
utgått senast en vecka före sammanträdet till ledamöterna och minst två av dem är
närvarande.
Kap. 4 REVISORER OCH REVISION
Par 29
Förbundets förvaltning och räkenskaper revideras av en revisor.
Förbundsstyrelsens räkenskaper och övriga handlingar överlämnas till revisorerna senast den
1 november. Handlingarna skall efter verkställd revision jämte revisorsberättelsen vara
förbundsstyrelsen tillhanda senast den 15 november.
Kap. 5 FÖRBUNDSSTYRELSEN
Par 30
SAMMANSÄTTNING
Förbundsstyrelsen - som är Förbundets högsta beslutande organ när förbundsmöte, eller extra
förbundsmöte, inte är samlat - består av ordförande, vice ordförande, skattmästare och fyra
övriga ledamöter, jämte fyra suppleanter, samt en från Jet Ski sektionen som väljs på
sektionens årsmöte. Styrelsens övriga ledamöter ska vara kvinnor och män.
Styrelsen utser inom sig de övriga funktionärer som anses nödvändiga.
Par 31
SAMMANTRÄDEN, KALLELSE, BESLUTSMÄSSIGHET
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när styrelsen har beslutat härom eller
efter framställning av minst två ledamöter. Kallelse till sammanträde utsänds senast 14 dagar
före detta.
Styrelsen är beslutsmässig då den efter vederbörlig kallelse minst fem ledamöter eller
suppleanter är närvarande och deltar i besluten samt de är om beslutet ense. Röstning får inte
ske genom fullmakt.
Suppleant, som inte tjänstgör i ledamots ställe, har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.
Om styrelsens ordförande anser det vara nödvändigt, får brådskande ärende avgöras genom
skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Beslut skall anmälas vid närmast följande
sammanträde.
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Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden på ett arbetsutskott, på
kommitté som har tillsatts för särskild uppgift eller på särskild styrelseledamot eller på
generalsekreteraren.
Par 32
STYRELSENS ÅLIGGANDEN
Styrelsen åligger bland annat att:
1. verka för motorbåtsportens utveckling och utbredning inom Sverige samt gentemot
utlandet tillvarata Förbundets intressen och företräda svensk motorbåtsport ävensom härvid
följa utvecklingen inom denna sport utomlands och delta i det internationella samarbetet på
motorbåtsportens område;
2. övervaka efterlevnaden av RF:s och UIM:s stadgar samt Förbundets stadgar och i
vederbörlig ordning utfärdade regler;
3. nära samarbeta med myndigheter och organisationer som verkar inom motorbåtsportens
område samt bedriva PR-verksamhet för motorbåtsporten hos myndigheterna, massmedia och
allmänheten;
4. följa och stödja verksamheten inom föreningarna;
5. upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser samt arbetsplan och inkomst- och
utgiftsstat ävensom i övrigt utarbeta och bereda förslag, planer m m att föreläggas
förbundsmötet samt tillse att av förbundsmötet fattat beslut verkställs snarast;
6. avge vederbörliga yttranden och rapporter;
7. handha och ansvara för Förbundets medel och material samt vidta lämpliga åtgärder för
stärkande av Förbundets ekonomi;
8. utse arrangör för Förbundets mästerskapstävlingar och svara för deras genomförande
enligt gällande tävlingsregler, godkänna internationella och nationella tävlingar samt
sanktionera svenskt deltagande i tävling eller uppvisning utanför Sverige;
9. besluta om utdelning av Förbundets utmärkelser;
10. upprätta röstlängd för förbundsmöten att gälla för tiden den 1 oktober - 30 september;
11. tillsätta Förbundets tjänstemän och bestämma om organisationen av Förbundets kansli;
12. enligt av RS utfärdade regler pröva och avgöra fråga om upptagning av förening som
medlem i Förbundet och om uteslutning av förening ur Förbundet;
13. senast den 31 december till RF lämna skriftliga uppgifter om vilka föreningar som under
kalenderåret har erlagt sina årsavgifter direkt till Förbundet;
14. fortlöpande till RF anmäla avförda föreningar;
15. utse ombud till Riksidrottsmötet
16. handlägga löpande ärenden i övrigt;
17. föra protokoll och erforderliga böcker; samt
18. sända ut protokoll från styrelsemöten till medlemsklubbarna.
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Par 33
PRÖVNINGSRÄTT
Förbundsstyrelsen utövar prövningsrätt i ärenden enligt kap. 14 och 15 i RF:s stadgar.
Med stöd av kap. 14 i RF:s stadgar förbehålls styrelsen bestraffningsrätten i ärende om
förseelse, begången vid Förbundets mästerskapstävlingar, av Förbundet anordnad tävling,
internationell tävling samt kurser eller läger utomlands.
Styrelsen får enligt kap. 14 i RF:s stadgar överlämna sin bestraffningsrätt till något av sina
organ.
Par. 35
JET SKI SEKTIONENS ÅLIGGANDEN
Det åligger Jet Ski sektionen att
- verka för Jet Ski sportens utveckling
- leda och kontrollera Jet Ski sporten
- lyda under Förbundsstyrelsen
- utarbeta nationella regler för sportens bedrivande.
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