
 

 
 

STADGAR SVENSKA PADELFÖRBUNDET 

KAPITEL 1 

Grundläggande bestämmelser  

§ 1 Ändamål  

Svenska Padelförbundet, har till uppgift att främja och administrera idrotten Padel i Sverige. På 
sådant sätt att den står i överensstämmelse med idrottens mål och inriktning enligt Svenska 
Riksidrottsförbundets (RF) stadgar, samt att företräda Svensk Padel i utlandet. 

 
Svenska Padelförbundet, distriktsförbund och dess föreningar skall aktivt verka för idrott utan 
doping, alkohol och tobak. Reklam för dessa produkter är förbjuden. Jämställdhet mellan kvinnor och 
män skall eftersträvas i all verksamhet.  

§ 2 Sammansättning 

Förbundet skall bestå av ideella föreningar, registrerade hos Skatteverket, som har upptagits och vars 
medlemskap godkänts av förbundet som medlemmar.  

§ 3 Tillhörighet  

Förbundet är (ännu inte) medlem i Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Förbundet är medlem av 
Internationella Padelförbundet (FIP) samt det Europeiska Padelförbundet (FEPA). 

§ 4 Beslutande organ  

Förbundets beslutande organ är förbundsmötet, extra förbundsmöte och förbundsstyrelsen. 

§ 5 Regionsorgan (Hampus punkt) 

Förbundets regionala organ skall vara de 4 regionerna padelförbundet norr, padelförbundet söder, 
padelförbundet väster samt padelförbundet öster. De regionala indelningarna av landet är enligt 
tävlingsbestämmelserna. 

§ 6 Medlemskap  

Varje ideell förening kan genom beslut av förbundsstyrelsen, eller den som styrelsen har överlåtit sin 
beslutanderätt till, upptas som medlem i förbundet.  

För förenings anslutning till Förbundet krävs att föreningen har padel på sitt program, att den har 
förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet tillämpa de principer på vilka Förbundets normalstadgar 
bygger, föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet följa RF:s och respektive SF:s 

stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan, att föreningens namn inte är 
olämpligt, att föreningens namn innehåller ordet klubb eller motsvarande samt ortsnamn, 



 

 
 
att föreningen omfattas av minst 5 st. medlemmar samt att föreningen har betalat de avgifter 
förbundsmötet kan ha bestämt. För att förening skall beviljas medlemskap skall föreningen bedriva 
och välkomna en verksamhet för såväl vuxna, barn, ungdomar, kvinnor & män med olika etniska och 
religiösa tillhörigheter.                                         
 
Förening som vill bli medlem i Förbundet ska skriftligen ansöka härom hos förbundsstyrelsen. 
Ansökan skall göras på fastställt formulär. 

Avslås ansökan om medlemskap skall föreningen underrättas därom samt om skälet därtill. Lämnar 
SF förenings ansökan utan bifall, får föreningen överklaga beslutet hos RIN enligt reglerna i 15 kap. 

Medlemskap i SF innebär samtidigt att föreningen blir medlem i SDF och DF. 
 
 
§ 7 Förenings årsavgift mm 
  
Förbundet skall föra ett officiellt register över alla föreningar och dess medlemmar. Detta register 
ligger till grund för röstlängder och de bidrag/avgifter. Förening är skyldig att inom föreskriven tid 
och på fastställt formulär insända fullständig medlemsförteckning. Förening skall inom föreskriven tid 
inbetala den eller de avgifter som förbundsmöte fastställt.  
Underlåter förening att fullgöra sina skyldigheter beträffande medlemsförteckning och årsavgift äger 
förbundsstyrelsen rätt att besluta, att föreningen och/eller dess medlemmar inte får delta i 
sanktionerade tävlingar eller sända ombud till förbundsmöte.  Förbundsstyrelsen äger vidare enligt   
§ 8 utesluta förening.  
 
Den årliga föreningsavgiften till förbundet fastställs av styrelsen. 

§ 8 Utträde ur förbundet 

Förening som önskar utträda ur Förbundet, skall skriftligen anmäla detta till förbundsstyrelsen. Till 
sin anmälan skall föreningen foga protokollsutdrag från det föreningsmöte där beslutet om utträde 
fattades. Förening som inte har betalat årsavgiften under två på varandra följande år, får anses ha 
begärt utträde ur Förbundet. 

§ 9 Uteslutning av förening  

Förbundsstyrelsen får utesluta förening om den - trots påminnelser - underlåter att följa vad som 
föreskrivits i Förbundets stadgar eller att rätta sig efter beslut som i vederbörlig ordning har fattats 
av Förbundet eller annars har påtagligt motarbetat Förbundets intressen. 
Frågan om uteslutning får inte avgöras, förrän förening har fått tillfälle att yttra sig inom tre veckor. I 
beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad föreningen skall göra, om den vill 
överklaga beslutet. 
 

§ 10 Medlemmar i förening ansluten till Padelförbundet 

Enskild person upptas som medlem i förening efter ansökan. Ansökan om medlemskap kan avslås 
endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. 



 

 
 
Medlem kan endast uteslutas om medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till 
föreningen, motarbetat dess verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens 
intressen. Beslut att vägra medlemskap eller om uteslutning skall fattas av föreningsstyrelsen och 
kan av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.  

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna 
inom idrotten och på̊ samma villkor som gäller för övriga medlemmar. 

För deltagande i av Förbundet sanktionerad tävling eller uppvisning krävs tävlingslicens utfärdad av 
Svenska Padelförbundet.  

Ny paragraf 10  
Åligganden  
Förening ska  
1. följa RF:s stadgar samt vederbörande SF:s stadgar och tävlingsregler samt beslut fattade av 
överordnat idrottsorgan,  
2. årligen betala medlemsavgift och avge rapport enligt SF:s stadgar,  
3. på begäran av RS eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse ställa föreningens handlingar till 
förfogande, samt lämna av dessa organ begärda uppgifter,  
4. föra räkenskaper och upprätta verksamhetsberättelse med resultat och balansräkning, föra 
protokoll vid årsmöten, andra föreningsmöten och styrelsens sammanträden samt föra 
medlemsförteckning,  
5. hålla årsmöte och härvid, efter verkställd revision, besluta om ansvarsfrihet för styrelsens 
förvaltning, samt  
6. på begäran av RIN, DoN, Idrottsombudsmannen eller ADSE lämna uppgifter samt avge yttranden.  
7. varje kalenderår snarast efter ordinarie årsmöte eller, i förekommande fall, extra årsmöte hos SF 
registrera namn och kontaktuppgifter till föreningens styrelseledamöter samt firmatecknare, samt  
8. i enlighet med lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn begära 
att den som anställs eller erhåller uppdrag inom föreningen, om arbetet eller uppgifterna som 
personen erbjuds eller tilldelas innebär direkt och regelbunden kontakt med barn, visar upp ett 
utdrag enligt lagen (1998:620) om belastningsregister. 

 

§ 11 Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår  

Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår. Förbundsstyrelsens arbetsår 
omfattar tiden från förbundsmötet t.o.m nästföljande ordinarie förbundsmöte.  

§ 12 Tolkning av stadgar  

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 
förbundsstyrelsen. Sådan fråga som avgjorts av förbundsstyrelsen skall anmälas vid nästkommande 
förbundsmöte. Förening eller enskild medlem har genom sitt medlemskap förbundit sig att inte 
väcka talan om tolkningsfrågor vid allmän domstol.  

§ 13 Stadgeändring  



 

 
 
Förslag till ändring av dessa stadgar får - förutom av förbundsstyrelsen - skriftligen framläggas av 
medlemsförening senast en månad före utlyst förbundsmöte. 
För att ändra stadgar krävs beslut vid två (2) på varandra följande förbundsmöten. Det första 
förbundsmötet med minst enkel majoritet dvs 51 % av de närvarandes röstandel, det andra 
förbundsmötet med kvalificerad majoritet dvs  minst 2/3 majoritet av antalet närvarandes avgivna 
röster. För att ändra stadgar krävs beslut med kvalificerad majoritet dvs minst 2/3 majoritet av 
antalet närvarandes avgivna röster. 

§ 14 Upplösning av förbundet  

För upplösning av förbundet krävs beslut härom med minst 2/3 majoritet av antalet avgivna röster 
vid två̊ på̊ varandra följande förbundsmöten, hållna med minst ett års mellanrum.  

§ 15 Hedersledamot, adjungering av styrelseledamot mm  

Förbundsmötet får, efter förslag av en enig styrelse, utnämna enskild person till hedersledamot i 
förbundsstyrelsen. Hedersledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. 
Förbundsstyrelsen 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.  

§ 16 Arbetstagares valbarhet  

Arbetstagare inom förbundet får inte väljas till ledamot av förbundsstyrelsen. 
Arbetstagare inom förening får inte väljas till ledamot av föreningens styrelse eller till revisor i 
föreningen. 
Arbetstagare inom RF:s organisationer får inte vara revisor eller revisorssuppleant i förbund.  

§ 17 Tillträde till tävling eller uppvisning 

Person verksam inom förbundet har fritt tillträde till tävlingar, event samt uppvisningsmatcher mot 
uppvisande av Svenska Padelförbundet ID-kort som utfärdas av förbundsstyrelsen. 

 
§ 18 Mästerskapstävlingar och övriga av Padelförbundet sanktionerade tävlingar 
 
Endast den som är medlem i till Förbundet ansluten förening, har gällande licens, är svensk 
medborgare eller stadigvarande bosatt i Sverige, får delta i SM- eller DM-tävling. 
 
Förbundet äger, från tid till annan, rätt att besluta om sanktionerade tävlingar får innehålla utländska 
spelare som inte är kvalificerade att delta enligt ovan. 
I av Förbundet sanktionerade tävlingar, äger endast medlem av förening, vilken fullgjort sina 
skyldigheter enligt dessa stadgar rätt att delta. 

§ 19 Övriga tävlingar  

I övrigt gäller för föreningen och dess medlemmar de tävlingsregler och tävlingsbestämmelser som 
utfärdats av Förbundet. 



 

 
 

KAPITEL 2 

Förbundsmötet 

§ 20 Allmänt 
  

Förbundsmötet skall leda Förbundets verksamhet genom att utfärda riktlinjer för verksamheten, 
fastställa budget och långsiktiga handlingsprogram, utse förbundsstyrelse och tillse att denna fullgör 
sina uppgifter. 
Förbundsmötet är Padelförbundets högsta beslutande organ och genomförs varje år. På 
förbundsmötet har samtliga medlemsföreningar rösträtt, vilket innebär att föreningarna är de som 
beslutar om hur verksamheten inom Padelförbundet ska bedrivas. Inför förbundsmötet får 
medlemsföreningarna lägga fram sina förslag, motioner, och likaså kan styrelsen lägga fram förslag, 
propositioner, som de önskar att mötet tar ställning till. 
Det är förbundsmötets uppgift att välja förbundsstyrelse, bestående av en ordförande och sex 
ledamöter samt två suppleanter. Förbundsstyrelsen har i uppdrag att verkställa de beslut och 
inriktningar som tas av förbundsmötet 

§ 21 Sammansättning, ombud och beslutsmässighet 

Förbundsmöte består av ombud för föreningarna utsedda genom beslut av respektive förenings 
årsmöte. Ombud skall vara medlem av till Förbundet ansluten förening. Ombud skall uppvisa 
fullmakt från sin uppdragsgivare. I fullmakten skall ombudets rösträtt anges. Ombud kan inte 
företräda mer än en förening. Förbundsmöte är beslutmässigt med det antal ombud som efter 
kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets beslut.  

 

§ 22 Rösträtt  

Förening som är ansluten till Svenska Padelförbundet och som senast den 31 december året före 
förbundsmötet fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter har en röst. Föreningens rösträtt 
representeras av föreningens utsedda ombud.  

Förbundsstyrelsen har att upprätta röstlängd för förbundsmöte för att gälla tiden den 1 januari - 31 
december. Den gamla röstlängden gäller tills dess ny röstlängd har upprättats. Röstlängden är 
grundad på antalet anslutna föreningar 31 december året före förbundsmöte. 
 

 

 

§ 23  Beslutsmässighet samt Yttrande- och förslagsrätt 

 
Förbundsmöte är beslutmässigt med det antal ombud som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i 

mötets beslut. (se paragraf 21) 
Yttrande- och förslagsrätt vid förbundsmöte tillkommer - förutom ombuden - förbundsstyrelsens 



 

 
 
ledamöter, hedersledamöter, revisor, ledamöter i förbundets kommittéer-/utskott och motionär i 
vad avser egen motion. 
Yttranderätt tillkommer RF:s representant, förbundets arbetstagare och med mötets enhälliga 
samtycke annan närvarande.  

Vid förbundsmöte får max 2 personer från medlemsföreningar närvara varav en av dessa personer 
har rösträtt.  

§ 24 Tidpunkt och kallelse till förbundsmötet  

Förbundsmöte hålls årligen före utgången av mars månad på̊ dag och ort, och/eller digitalt som 
förbundsstyrelsen bestämmer. Kallelse till mötet utfärdas av förbundsstyrelsen genom mail till 
röstberättigade föreningar senast tre veckor före mötet, inklusive dagordning och handlingar. 

Förslag till dagordning för mötet, verksamhets- och förvaltningsberättelser avseende föregående 
verksamhetsår, verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår, förbundsstyrelsens förslag 
(propositioner) och inkomna motioner till förbundsmötet - vilka skall vara åtföljda av styrelsens 
yttrande - samt valberedningens förslag skall framläggas som en punkt på dagordningen och 
godkännas av närvarande ombud.  

§ 25 Ärenden vid förbundsmötet  

Vid ordinäre förbundsmötet skall följande ärenden förekomma: 

1. Öppning av mötet  
2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på̊ grundval av den av  
förbundsstyrelsen upprättade röstlängden,  
3. Fråga & beslut om mötets behöriga utlysande,  
4. Val av ordförande för mötet,  
5. Utnämnade av sekreterare för mötet,  
6. Val av två̊ protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll samt 
erforderligt antal rösträknare,  
7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser: 
    a) förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för föregående kalenderår/verksamhetsår, 
    b) förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för föregående kalenderår/verksamhetsår samt 
    c) revisionsberättelsen för samma tid,  
8. Fråga om, beslut om, ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning,  
9. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan för förbundet med prioritering av 
ekonomiska resurser,  
10. Behandling av styrelsens förslag (propositioner).  
11. Val udda år av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av två̊ år  
12. Val av halva antalet övriga ledamöter och suppleanter för en tid av två̊ år.  
13. Val av revisor och personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och 
förvaltning inom förbundet för en tid av ett år.                                                                                                
14. Val av ordförande och två̊ ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. Minst en kvinna skall 
ingå. Dessutom utses två ledamöter av de aktiva (en kvinna, en man),  
15. Val av ordförande för en tid av två år och 3-5 ledamöter till disciplinnämnd, varav hälften på 2 år 
och resten på 1 år. 



 

 
 
16. Information från förbundsstyrelsen (ev. föredrag)  

17. Avslutning.  

§ 26 Valberedningen  

Valberedningen skall bestå̊ av ordförande och två̊ övriga ledamöter valda av förbundsmötet. 
Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande samt tillsätter sekreterare. Ordföranden 
bestämmer när möte skall ske. Sammanträde kan genomföras per telefon/fax. 

Valberedningar ska bestå av både kvinnor och män. Valberedningen utser bland sina ledamöter vice 
ordförande samt tillsätter sekreterare. Ordföranden bestämmer när möte skall ske. Sammanträde 
kan genomföras fysiskt eller digitalt.                                                                                      

Valberedningen skall senast 3 månader innan förbundsmötet ha en genomgång med sittande 
ordförande huruvida styrelsens sammansättning och dess ledamöter behöver kompletteras, bytas ut 
eller på annat sätt förändras. Ledamöter skall intervjuas om hur verksamhetsåret förflutit. 
Valberedningen skall senast tre månader före förbundsmötet skriftligen fråga dem, vilkas 
mandattid går ut vid kommande förbundsmötes slut, om de är villiga att kandidera för den 
kommande mandatperioden. Svar inom tre veckor. 

Senast två̊ månader före förbundsmötet skall valberedningen informera medlemsföreningarna vilka 
av de tillfrågade som avböjt kandidatur alt. vilka som inte kommer nomineras för en ny period. 
Senast en månad före förbundsmötet skall medlemsföreningar till valberedningen avge 
förslag på̊ personer för val. 
Senast tre veckor före förbundsmötet skall valberedningen skriftligen delge samtliga. 
Valberedningens beslut skall protokollföras.  

§ 27 Beslut och omröstning 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller efter votering. 

Med undantag för de i 11 § och 12 §  13§ och 14§ nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor 
genom enkel majoritet. För beslut i sakfrågor erfordras absolut majoritet. Med absolut majoritet 
menas mer an hälften av antalet avgivna röster. Omröstning skall ske öppet, men med slutna sedlar 
om röstberättigat ombud begär detta. Vid omröstning, som inte avser val, skall vid lika antal röster 
gälla det förslag som biträds av ordföranden om denne är röstberättigad. Är han/hon inte 
röstberättigad, avgör lotten. Vid val, skall vid lika antal röster lotten avgöra. Beslut skall bekräftas 
med klubbslag.  

 

 

 

 



 

 
 
 

§ 28 Extra förbundsmöte 

Extra förbundsmöte får av förbundsstyrelsen utlysas, när den så finner nödvändigt. 
 
Vidare är förbundsstyrelsen skyldig att kalla till extra förbundsmöte, när revisor med angivande av 
skäl skriftligen så kräver, eller när det begärs av föreningar som tillsammans representerar minst en 
tiondel av antalet röster enligt upprättad röstlängd. 
Kallar inte förbundsstyrelsen inom 14 dagar till extra möte, får den/de som krävt mötet kalla till 
möte. 
Kallelse och föredragningslista översänds till ombuden senast sju dagar före mötet. 
Vid extra förbundsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.  

§ 29 Valbarhet  

Valbar är varje i Sverige permanent boende person. Ledamot av förbundsstyrelsen är inte valbar som 
revisor eller revisorssuppleant.  

§ 30 Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet (motioner)  

Förslag till ärende att behandlas vid förbundsmötet skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast en 
månad före utlyst förbundsmöte. Rätt att avge förslag tillkommer medlemsförening samt 
röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag från röstberättigad föreningsmedlem insänds genom 
vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande.  

Förslag till ärende att behandlas vid förbundsmötet skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast en 
månad före utlyst förbundsmöte. Rätt att avge förslag tillkommer medlemsförening. 

 

§ 31 Utnämning av ombud till riksidrottsmöte  

Ombud till riksidrottsmöte och erforderligt antal suppleanter utses enligt 4 kap 4 § RF:s stadgar. 
Ombud skall utses av förbundsmötet eller, om mötet så har beslutat, av förbundsstyrelsen. Vilka 
ombud som utsetts insänds snarast möjligt till RF samt meddelas de utsedda.  

KAPITEL 3 

Förbundsstyrelsen 
 

§ 32 Sammansättning  

Styrelsen ska bestå av kvinnor och män, att ettdera könet ska vara representerat med minst 40 
procent av övriga ledamöter i styrelsen. 



 

 
 
Förbundet skall verka för att styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ får sådan 
sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås. 
 
Styrelsen utser respektive ansvariga för resp. kommittéer. 
 

Förbundsstyrelsen är, när förbundsmöte inte är samlat, förbundets beslutande organ. Styrelsen skall 
bestå̊ av ordförande samt sex övriga ledamöter och två̊ suppleanter valda av förbundsmötet. 
 

 

 

§ 33 Sammanträden kallelser och beslutsmässighet 
 

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, när styrelsen har bestämt härom eller på 
framställning av minst fem ledamöter. Kallelse till sammanträde utsänds minst 7 dagar före detta. 
Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter och suppleanter kallats, och då minst 
halva antalet ledamöter/suppleanter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av 
ledamöterna är ense om beslutet. Röstning kan inte ske genom fullmakt. Om ordföranden finner det 
erforderligt, kan brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonmöte. 
Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. 
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till verkställande utskott, som 
utses inom styrelsen, till kommitté ́eller annat organ, som har tillsatts för särskild uppgift, eller på 
enskild styrelseledamot eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt 
föregående stycke skall regelbundet underrätta styrelsen härom.  

§ 34 Förbundsstyrelsens åligganden  

Det åligger styrelsen bl. a att  

1. Bedriva verksamheten enligt dessa stadgar, samt verka för svensk padels utveckling och 
utbredning inom Sverige, tillvarata förbundets intressen och följa utvecklingen inom padel 
utomlands och delta i det internationella samarbetet.  
2. Aktivt arbeta för en dopingfri verksamhet inom förbundet och anslutna föreningar,  
3. Samarbeta med myndigheter och organisationer som stödjer förbundets verksamhet samt 
marknadsföra svensk padel 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 
7. Utse arrangör för förbundets tävlingar och svara för deras genomförande enligt gällande 
tävlingsregler, godkänna internationella tävlingar samt besluta om riktlinjer för svenskt deltagande i 
tävling eller uppvisning utomlands, 
8 . Besluta om utdelning av förbundets utmärkelser. 

9. Besluta om avgifter för kommande verksamhetsår. 
10. Upprätta röstlängd för förbundsmöten att gälla för kommande kalenderår/verksamhetsår, 
11. Anställa förbundets arbetstagare och bestämma om organisationen av förbundets kansli  
12. Av Förbundsmötet utfärdade anvisningar prova och avgöra fråga om anslutning av förening som 
medlem i förbundet och om uteslutning av förening ur förbundet,  
13. Föra protokoll och erforderliga böcker   



 

 
 
§ 35 Prövningsrätt  

Förbundsstyrelsen utövar prövningsrätt enligt 13 och 14 kap RF:s stadgar. 

 
Med stöd av 14 kap 8 § första stycket RF:s stadgar förbehålls styrelsen bestraffningsrätten i ärenden 
om förseelse begången vid förbundets mästerskaps- och cuptävlingar, av förbundet sanktionerat 
arrangemang, av förbundet anordnad utbildning och träning inom samt vid internationell tävling, 
kurser och läger utomlands vad avser svenska deltagare. 
 
Förbundsstyrelsen utövar prövningsrätt enligt 15 kap RF:s stadgar. 
 
Disciplinnämnden prövar ärende enl. 14 kap.  
Med stöd av 14 kap RF:s stadgar förbehålls disciplinnämnden bestraffningsrätten i ärenden om 
förseelse begången vid förbundets mästerskaps- och cuptävlingar, av förbundet sanktionerat 
arrangemang, av förbundet anordnad utbildning och träning inom samt vid internationell tävling, 
kurser och läger utomlands vad avser svenska deltagare. Avstängning upp till en månad eller 4 
tävlingstillfällen kan kombineras med böter.  
 
 
 Därvid skall i förekommande fall styrelsen inhämta yttranden från vederbörande förening. Styrelsen 
får enligt bestämmelserna i RF:s stadgar överlåta sin bestraffningsrätt till något av sina organ.  
 
Förbundsstyrelsen, eller instans som bestämmanderätten överlåtits till, äger rätt enligt 14 kap 5 § 
andra stycket i RF’s stadgar ålägga enskild person böter om högst 30,000 SEK. Böterna skall förvaltas 
och disponeras av Svenska Padelförbundet. 

KAPITEL 4 

Revision och Revisorer 

§ 36 Revisorer och revision  

Förbundets verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall revideras av revisor.  
Förbundsstyrelses räkenskaper och övriga handlingar överlämnas till revisorn senast en månad före 
förbundsmötet. Handlingarna skall efter verkställd revision med revisionsberättelsen vara 
förbundsstyrelsen tillhanda senast 14 dagar före förbundsmötet.  

KAPITEL 5 

Regioner (HAMPUS) 

§ 37 Regioner, ledning 

 
Varje region skall vara representerat av 2 - 5 personer som ansvarar för Svenska Padelförbundets 
regionala verksamhet. 
Föreningar tillhör den region inom vars geografiska område föreningen har sin hemort. 



 

 
 
Regionsorganisationen utses av Padelförbundets styrelse vid förbundsmötet. Personer ingående i 
regionsledningen skall ha en föreningstillhörighet i respektive region. 

§ 38 Ändamål  

Regionsledningen skall arbeta såsom Svenska Padelförbundet regionala organ. Regionen skall ansvar 
för  tävlingsorganisation inom regionsområdet,  vara stöttande till regionens föreningar samt verka 
för utbildning.  

§ 39 Kontroll  

Regionernas verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall granskas av Svenska Padelförbundet 
revisor.  

 

 

Dessa stadgar antogs första tillfället den 27 mars 2022, digitalt via Easymeet, vid extra 
förbundsstämma. 

 

____________________________________                  ______________________________________ 
Mötesordförande Protokollsjusterare 

 

 

____________________________________                                                                                  
Protokolljusterare  

 

 


