Proposition – varning och uteslutning av medlem resp. förening
Bakgrund:
Det finns idag inte några detaljerade regler för när en medlem resp. förening ska varnas eller
uteslutas. Det känns inte som att medlem eller förening då kan få en rättvis bedömning om sittande
styrelse ska fatta beslut när väl något hänt.
I stadgar framgår endast:
§ 24 Förbundsstyrelsens skyldigheter.
12. Enligt av SWSf utfärdade anvisningar pröva och avgöra om anslutning eller uteslutning av medlem
i SWSf
§ 40 Sanktion.
Medlem som uppenbart och avsiktligt bryter mot SWSf´s stadgar och skjutreglemente eller på annat
sätt inte fullgör sina skyldigheter skall bli föremål för sanktion i form av tävlingsstopp och icke
valbarhet till förtroendeuppdrag tills mellanhavandena är avklarade.
§ 41 Uteslutning.
Uteslutning av medlem får endast tillgripas i synnerligen grova fall av förseelser. Beslut om sådan
åtgärd fattas av förbundsmötet och i brådskande fall avgör FS. Fråga om uteslutning får ej avgöras
förrän medlem fått tillfälle att yttra sig inom skälig, av FS angiven tid. I beslut om uteslutning skall
skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutna medlemmen skall iakttaga för överklagande av
beslutet. Beslut om uteslutning får överklagas hos förbundsmötet. Skriftlig överklagan skall insändas
FS i god tid före nästkommande förbundsmöte. Medlem förbinder sig att i sådana frågor inte väcka
talan vid allmän domstol.

Förslag:
Medlem
Varning
Dåligt uppförande på tävling
Inte uppnått personlig mognad och vilja att följa lager och regler
Tävlings stopp
Medlem som inte anses som säker enligt ett säkerhetsperspektiv
Uteslutning
Utesluten ur egen förening (det är föreningen som har bäst kännedom om medlemmen)
Medlem som ägnar sig åt kriminell verksamhet eller missbrukar alkohol eller droger.
Medlem som samtidigt är medlem i organisation som associeras med organiserad brottslig
verksamhet eller terrorism.

Underlåtit att betala medlemsavgift i tid
När medlem fått tre varningar under en tidsperiod av de senaste tre åren
--------------------------------------------------

Förening
Varning
Underlåta att rapportera in medlemmar till SWSf enligt anvisningar för rapportering
Föreningens kontaktperson är inte uppdaterad på de gällande SASS reglerna
Underlåta att skicka in årsrapporten i tid
Underlåtit att skicka in ändring av föreningens stadgar

Uteslutning
När förening har skrivit föreningsintyg som strider mot SWSf´s regler. Föreningen har skrivit intyg på
vapen som inte används i SWSf´s skytte. Föreningen har skrivit intyg på vapen innan deras medlem
varit medlem i en sanktionerad förening i sex månader (tid innan sanktionerad kan inte räknas med).
På annat sätt brutit mot de regler som finns för föreningsintyg, såväl förbund som FAP och lag.
Uteslutning enligt ovan medför att samtliga ledamöter i föreningens styrelse inte heller får söka
medlemskap i annan förening för en tid av två år.
När förening uppgivit falska uppgifter för att få bli antagen av SWSf
När förening tillåter att examination hålls av medlem som inte har rätt kunskaper/certifierad
När förening under en tidsperiod som överstiger 6 månader inte har tillgång till skjutbana.
Upprepade gånger underlåter sig att rapportera in medlemsregister utan påminnelse
Upprepade gånger underlåta sig att inte skicka in årsrapporten i tid
Underlåtit att betala in föreningsavgift
När förening uppenbart har motarbetet SWSf verksamhet eller ändamål, eller skadat SWSf intressen
Samtliga punkter ovan ska dokumenteras noggrant av såväl förening som SWSf.

Förslag till beslut:
Att ovanstående punkter antas och gäller med omedelbar verkan. Att styrelsen får i uppgift att se
över dessa regler och komplettera dessa efter väl övervägt beslut. Regler införs i stadgar.

