STADGAR FÖR
SVENSKA WESTERNSKYTTEFÖRBUNDET

Kap. 1

Grundläggande bestämmelser.

§ 1 Ändamål.
Svenska Western Skytteförbundet, i dessa stadgar benämnd SWSf, har till uppgift att främja westernskytte och
historiskt skytte med svartkrutsvapen och andra historiska vapen och repliker därav, genom att skapa
förutsättningar för ett framgångsrikt nationellt och internationellt tävlande samt att öka intresset för gamla vapen
och deras historiska och ursprungliga handhavande. Vidare skall SWSf verka för att dess medlemmar ges
möjlighet till träning av sin skjutskicklighet för att därmed bli skickligare tävlingsskyttar. SWSf ska också
företräda detta skytte internationellt.
.

§ 2 Medlemskap och medlemsregister.
SWSf består av medlemmar som ska vara organiserade i föreningar eller sektion av förening.
Samtliga medlemmar betalar sina avgifter direkt till SWSf eller via sin förening till SWSf. Som medlem
accepteras svenska medborgare samt icke-svenska medborgare med fast adress i Sverige och
personnummer/skattenummer. Övriga icke-svenska medborgare kan endast bli stödmedlemmar.
Medlemsavgift ska vara FS tillhanda senast den 28 februari. Medlemsavgiften gäller enbart för det
kalenderår den betalas in.
SWSf´s register över medlemmar och andra kontaktpersoner innehåller ej personnummer. Det åligger styrelsen
att sköta och beakta sekretessfrågorna.
Styrelsemedlemmar som handhar registret samt uppdragstagare utanför styrelsen som får kopia eller utdrag ur
registret skall underteckna ett sekretessavtal om att ej obehörigen lämna ut uppgifter ur registret.
Registrerad medlem kan få uppgifter om den förening han själv är registrerad under men ej om andra föreningar,
annat än rena adressuppgifter.
Överträdelse mot dessa regler skall beivras enligt lag.

§ 3 Tillhörighet.
SWSf skall i tillämpliga delar följa dom internationella tävlingsreglementen fastställda av Singel Action
Shooting Society (SASS),

§ 4 Beslutande organ.
SWSf´s beslutande organ är förbundsmöte, extra förbundsmöte och förbundsstyrelsen (FS), i nu nämnd ordning.

§ 5 Regionala organ.
SWSf´s regionala organ är föreningarna.
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§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår.
SWSf´s verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderåret. FS: s verksamhetsår omfattar tiden från
förbundsmöte t.o.m. nästa ordinarie förbundsmöte.

§ 7 Stadgetolkning.
Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsett i
stadgarna, hänskjuts frågan till nästa förbundsmöte eller avgörs i trängande fall av FS.
Medlem förbinder sig att i sådana frågor inte väcka talan vid allmän domstol.

§ 8 Stadgeändring.
Förslag till ändring av dessa stadgar får skriftligen framläggas av medlem eller grupp av medlemmar i form av
motion.
För ändring av dessa stadgar krävs beslut härom av förbundsmöte med minst 3/4 av antalet angivna röster.
För antagande av helt nya stadgar krävs beslut av två på varandra följande ordinarie förbundsmöten.

§ 9 Upplösning av SWSf.
För upplösning av SWSf krävs beslut härom med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra följande
ordinarie förbundsmöten. Om SWSf upplöses fördelas tillgångarna till välgörande ändamål. Detta ändamål
fastställes i direkt följd efter och enligt ovan regler om upplösning.

Kap 2.

Allmänna bestämmelser.

§ 10 Beslut.
Med undantag för de i 8-9 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor med majoritet, dvs. mer än hälften av
antalet avgivna röster.
Omröstning ska ske öppet, dock ska val ske med slutna sedlar om ombud så begär.
Vid omröstning som ej avser val skall vid lika röstetal gälla det förslag som biträdes av mötesordföranden, om
denne är ombud. I övriga fall avgör lotten.

§ 11 Hedersmedlem, adjungering av styrelseledamot m.m.
Förbundsmötet får, på förslag av en enig styrelse, utnämna enskild person till hedersmedlem i FS.
FS får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men
inte rösträtt. Han får utses till befattning inom styrelsen.
(Utseende av hedersmedlem är exempel på en hedersbetygelse för person som på ett förtjänstfullt sätt gagnat
organisationen. En sådan ledamot kan ha yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.)

Sidan 2 av 7

§ 12 Arbetstagares valbarhet.
Arbetstagare inom SWSf får ej väljas till ledamot av FS eller inneha annat förtroendeuppdrag inom
organisationen.
Arbetstagare inom förening får ej väljas till ledamot av föreningens styrelse eller till revisor i föreningen.

§ 13 Mästerskapstävlingar.
För tävling om SWS mästerskapstecken gäller SWSf´s skjutreglemente. Endast fullvärdig SWSf-medlem får
tävla om SWSf´s mästerskapstecken.

§ 14 Sammansättning av styrelse m.m.
SWSf´s organisation skall verka för att styrelsen, valberedningen, kommitéer och andra organ får sådan
sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås.

Kap. 3 Förbundsmöte.
§ 16 Röstlängd vid förbundsmöte.
Rösträtt äger medlemmar som erlagt sin avgift till SWSf senast den 28 februari. (Gäller ej ny medlem som har
anslutit sig till förbundet senare på året) och är närvarande på förbundsmötet. Förbundsmöte är beslutsmässigt
med det antal som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets beslut.

§ 17 Yttrande- och förslagsrätt.
Medlemmar har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt. Medlem som väljs till mötesordförande behåller sin
rösträtt. FS-ordförande, FS-ledamot eller revisor, som tillika är ombud, har ej rösträtt vid beviljande av
ansvarsfrihet för FS förvaltning, vid val av revisorer eller eljest vid avgörande av fråga för vilken FS är ansvarig.
Yttranderätt tillkommer också SWSf´s arbetstagare och med mötets enhälliga samtyckande annan närvarande.

§ 18 Tidpunkt och kallelse till förbundsmöte.
Förbundsmöte hålles årligen före juli månad på dag och ort som FS bestämmer.
Kallelse till mötet utfärdas av FS dels genom kungörelse i SWSf´s officiella kungörelseorgan (Gunslinger
Gazette) före sista maj, dels genom mail till föreningarna/samarbetsgrupperna första veckan i juli. Med detta
mail skall bifogas förslag till föredragningslista för mötet, verksamhets- och förvaltningsberättelser,
verksamhetsplan med rambudget samt FS förslag och inkomna motioner till förbundsmötet (åtföljda av FS
yttrande), i den mån dessa inte tidigare distribuerats.

§ 19 Ärenden vid förbundsmötet.
Vid förbundsmötet skall följande ärenden förekomma:
1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet samt val av erforderligt antal rösträknare.
2. Fastställande av föredragningslista för mötet.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
4. Val av ordförande för mötet.
5. Val av sekreterare för mötet.
6. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll.
7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser.
a) FS:s verksamhetsberättelse för det senaste kalenderåret.
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b) FS:s förvaltningsberättelse för det senaste kalenderåret.
c) Revisorernas berättelse för det senaste kalenderåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för FS:s förvaltning.
9. Behandling av förslag till verksamhetsplan för SWS.
a) FS:s verksamhetsberättelse för det pågående kalenderåret.
b) FS:s budgetförslag.
10. Behandling av FS:s förslag samt inkomna motioner enligt § 20.
11. Fastställande av avgifter till SWS.
12. Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av 1 år.
13. Val av 4 styrelseledamöter för en tid av 2 år.
14. Val av 2 styrelsesuppleanter för en tid av 1 år.
15. Val av 2 interna revisorer samt 1 intern revisorssuppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper
och förvaltning inom SWSf för det pågående kalenderåret.
16. Val av ordförande och 4 ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år.
17. Övriga val orsakade av SWSf anslutning till andra organisationer.
Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person som är aktiv medlem i SWSf sedan minst 6 månader.
Ledamot av FS är inte valbar som intern/extern revisor eller revisorssuppleant.

§ 20 Förslag till ärenden att behandla vid förbundsmötet.
Förslag till ärende att behandlas vid förbundsmötet skall vara FS tillhanda senast 15 mars.
Rätt att avge förslag tillkommer medlem eller grupp av medlemmar samt FS.

§ 21 Extra förbundsmöte.
FS får sammankalla till extra förbundsmöte om sådant möte behövs.
Vidare är FS skyldig att kalla till extra förbundsmöte, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så
kräver.
Likaså är FS skyldig att kalla till extra förbundsmöte, när detta skriftligen med angivande av skäl begärs av
föreningar/samarbetsgrupper som tillsammans representerar minst 1/4 av totala antalet röster till förbundsmöte.
Underlåter FS att inom 14 dagar från mottagandet av sådan skriftlig begäran kalla till extra förbundsmöte, får
den/de som krävt mötet kalla till detta.
Föredragningslista till extra förbundsmöte skall därefter sändas till föreningarna senast 7 dagar före det
planerade mötet.
Vid extra förbundsmöte får endast de i kallelsen angivna skälen till mötet, samt till mötet hänskjutna ärenden,
avgöras.

§ 22 Valberedningen.
Valberedningen består av ordförande och 4 ledamöter valda av förbundsmötet.
Vid val till valberedningen skall eftersträvas att alla landsdelar blir representerade.
Valberedningen skall i sitt arbete fortlöpande följa verksamheten inom FS. Den som ingår i valberedningen får
inte obehörigen yppa vad han i egenskap fått kännedom om.
Valberedningen skall undersöka om avgående funktionärer är villiga att ställa upp för omval.
Valberedningen får ta emot förslag från medlemmar på personer för kommande val, men sådana förslag måste
avges före 1 maj.
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Valberedningens förslag skall tillställas föreningarna/samarbetsgrupperna med det utskick som FS gör inför
förbundsmötet.
Valberedningen skall vid förbundsmötet före varje val meddela sitt förslag.

Kap. 4

Förbundsstyrelsen.

§ 23 Sammansättning samt kallelse och beslutsmässighet.
FS är, när inte förbundsmöte är samlat, SWSf´s beslutande organ.
FS består av ordförande samt 4 ledamöter valda av förbundsmötet. Vid val av FS skall eftersträvas att alla
landsdelar blir representerade.
FS utser inom sig vice ordförande och tillsätter sekreterare.
FS sammanträder, fysiskt, per telefon eller e-post, på kallelse av ordföranden med skälig framförhållning. FS är
beslutsmässig när samtliga ledamöter och suppleanter kallats och då minst halva antalet ledamöter är
närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av ledamöterna är ense om beslutet. Röstning får ej ske genom
fullmakt.
FS får överlåta sin beslutsrätt i vissa ärenden till verkställande utskott som utses inom FS, till kommite´ eller
annat organ som har tillsatts för särskild uppgift, eller på enskild styrelseledamot eller uppdragstagare. Den som
fattat beslut med stöd av sådant bemyndigande skall regelbundet underrätta FS härom.

§ 24 Förbundsstyrelsens skyldigheter.
Det åligger FS bl.a. att:
1. Bedriva sin verksamhet enligt dessa stadgar och förbundsmötesbeslut samt verka för westernskyttets
utveckling och utbredning inom Sverige. Att företräda denna idrott, tillvarata SWSf´s intressen och härvid
följa utvecklingen av idrotten utomlands och delta i det internationella samarbetet på detta idrottsområde. 2.
Övervaka efterlevnaden av SWSf´s stadgar och i vederbörlig ordning utfärdade regler, samt SASS stadgar.
3. Samarbeta med myndigheter och organisationer som stödjer SWSf´s verksamhet samt marknadsföra
westernskyttet hos myndigheter, massmedia och allmänheten.
4. Följa och stödja verksamheten inom distrikten och föreningarna.
5. Avge vederbörliga rapporter och yttranden.
6. Upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser samt verksamhetsplan och budget liksom även att utarbeta
och bereda förslag, planer m.m. att föreläggas förbundsmötet och tillse att av förbundsmötet fattade beslut,
verkställs så snart som möjligt.
7. Handha och ansvara för SWSf´s medel och material samt vidta lämpliga åtgärder för att stärka SWSf´s
ekonomi
8. Utse arrangör för SWSf´s tävlingar och svara för deras genomförande enligt gällande tävlingsregler,
godkänna internationella tävlingar samt besluta om riktlinjer för svenskt deltagande i tävling eller
uppvisning utomlands.
9. Besluta om utdelning av SWSf´s utmärkelser.
10. Upprätta röstlängd för förbundsmöte och landsdelsmöte.
11. Anställa SWSf´s arbetstagare och bestämma om organisationen av SWSf´s kansli. (inom av förbundsmötet
fastställda ramar)
12. Enligt av SWSf utfärdade anvisningar pröva och avgöra om anslutning eller uteslutning
av medlem i
SWSf.
13. Föra protokoll och erforderliga register.
14. Handlägga löpande ärenden i övrigt.

§ 25 Prövningsrätt.
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FS utövar prövningsrätt enligt förbundsmötets beslut.
Med stöd av förbundsmötet förbehålls FS har bestraffningsrätten i ärenden om förseelse. FS får även överlåta sin
bestraffningsrätt till något av sina organ.

Kap. 5

Revisorer och revision.

§ 26 Interna revisorer.
Förbundets verksamhet, förvaltning av räkenskaper skall revideras av 2 interna revisorer med suppleant.
FS:s räkenskaper och övriga handlingar skall granskas av dessa interna revisorer inom en månad från
kalenderårets slut och ett revisorsmemorandum upprättas som skall tillställas FS.

Kap. 6 Föreningarna.
Förening:. Ska bestå av minst 5 SWSf registrerade och RO1 utbildade medlemmar.
Föreningen ska ha en styrelse bestående av minst ordförande, sekreterare och kassör. Föreningen ska vara
ansluten till SWSf.
Årsrapport och verksamhetsberättelse från föregående verksamhetsår ska årligen skickas in till förbundet.
I årsrapporten ska styrelsens sammansättning framgå. Årsrapporten, verksamhetsberättelsen och
föreningens medlemsavgift ska vara FS tillhanda senast den 28 februari. Medlemsavgiften gäller enbart
för det kalenderår den betalas in.
Sektion i förening; Sektionen skall bestå av minst 1 SWSF registrerad och RO1 utbildad medlem som agerar
kontaktperson. Sektionen ska vara ansluten till SWSf genom föreningen.
Årsrapport och verksamhetsberättelse från föregående verksamhetsår ska årligen skickas in till förbundet.
I årsrapporten ska framgå vem som är kontaktperson i sektionen. Årsrapporten, verksamhetsberättelsen
och föreningens medlemsavgift ska vara FS tillhanda senast den 28 februari. Medlemsavgiften gäller
enbart för det kalenderår den betalas in.
Auktoriserad förening: Förening/moderförening för sektion med minst 5st SWSf registrerade medlemmar skall
ha ett organisationsnummer, godkänd skjutbana och tillgång till en RO2 instruktör. Detaljer se dokument
(Svenska Western Skytteförbundet auktorisering av förening)
Förening som ej inkommit med årsrapporten inklusive tillhörande handlingar (Två påminnelser
skickas ut under februari) kommer att markeras som ”ej auktoriserad förening” till polisen på
rapport 31 mars och tas upp för uteslutning på styrelsemöte i April. Förening och dess medlemmar
inte är röstberättigade om inte rapport inkommit 28 februari. I särskilda fall med speciella
omständigheter kan styrelsen ge tillstånd till senare inlämning av årsrapporten.

§ 33 Föreningarnas uppgift.
Föreningarnas uppgift är att skapa sådana förutsättningar att den enskilde skytten får möjlighet att utveckla sin
skytteteknik och hävda sig i nationellt och internationellt skytte. Föreningen ska erbjuda medlemmar möjlighet
att få en RO1och RO2 utbildning.
Ro certifieringen innebär att personen är väl förtrogen med gällande säkerhetsregler och handhavande av de
vapentyper som används i SWSf´ s regi.

§ 34 Föreningarnas stadgar.
Medlemmar som är anslutna i förening har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet tillämpa de principer på
vilka SWSf:s stadgar bygger.
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§ 35 Föreningarnas skyldigheter.
1.

Att följa SWSf´s stadgar och skjutreglemente.

2.

Att efter auktorisering utfärda föreningsintyg enligt gällande föreskrifter.
Se SWSf´s dokument. Regler för utfärdande av föreningsintyg.

Kap. 7 Utträde - sanktion - uteslutning.
§ 39 Utträde.
Medlem som önskar utträda ur SWSf gör detta enklast genom att ej betala in medlemsavgift. Om medlem önskar
utträda ur SWSf under pågående år ska detta skriftligen anmälas till FS.
Medlem som ej betalt sin medlemsavgift före 28 februari räknas som utträdd till dess han/hon ånyo betalar sin
avgift. Medlemsavgiften gäller enbart för det kalenderår den betalas in.

§ 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.

Kågeröd 2021-06-21
Thom Nilsson
Sekreterare
SWSf Nr:1765
Stadgar reviderad efter förbundsmötets beslut 2020-09-12
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