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STADGAR
för den ideella Föreningen Svensk Elitfotboll – nedan kallat SEF.
SEF:s verksamhetsidé
SEF är en frivillig sammanslutning av Föreningar och Aktiebolag tillhörande de två
högsta nationella serierna för herrar varje säsong baserat på den serieindelning,
som Svenska Fotbollförbundet beslutat skall gälla. Medlemskap kan därför beviljas
Föreningar och Aktiebolag, vars representationslag spelar i Allsvenskan eller
Superettan. Om annan serieindelning beslutas för dessa serier skall principen för
medlemskap omprövas.
Medlem i SEF – oavsett associationsform – kallas nedan i dessa stadgar för
Medlem/Medlemmarna eller Förening/Föreningarna.
Föreningarna i SEF har beslutat anta ett så kallat ”Policydokument”.
Policydokumentets innehåll utgör basen för SEF:s organisation, verksamhet och
värderingar. Policydokumentet skall ses över löpande och behandlas på årsmöte
eller Ordinarie Medlemsmöte. Det vid varje tidpunkt gällande dokumentet kallas
nedan Policydokumentet. Policydokumentets innehåll skall stå i överensstämmelse
med SEF:s stadgar.
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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1 § Ändamål
SEF har till ändamål att främja och utveckla herrelitfotbollen och de två högsta
ligorna i Sverige, i enlighet med dessa stadgar.
SEF skall också tillvarata Medlemmarnas, i deras egenskap av arbetsgivare,
kollektiva intressen i förhållande till arbetstagare och deras organisationer.
2 § SEF:s behörighet i särskilda frågor
Genom medlemskap i SEF befullmäktigar Medlemmarna SEF
att företräda Medlemmarna vid förhandling och teckna avtal angående
upplåtelse av medierättigheter, spel och kollektivavtal på
arbetsmarknaden.
att för Medlemmarnas räkning teckna för Medlemmarna gemensamma avtal, som
inte avses i första att-satsen. Medlem har dock rätt att, inom skälig tid från det
den mottagit förslag om sådant avtal, anmäla att Medlemmen inte vill delta i det
gemensamma avtalet.
att för Medlemmarnas räkning teckna för Medlemmarna gemensamma avtal som det
beslutats om på medlemsmöte.
att motta såsom redovisningsmedel Medlemmens ersättning från ovannämnda
avtal för upplåtelse. SEF skall utbetala sådan ersättning enligt särskilt beslut
om fördelning mellan Medlemmarna och SEF.
3 § Sammansättning
SEF består av Medlemmarna, vilka har erhållit medlemskap i SEF, i de två
högsta nationella fotbollsserierna för herrar i Sverige.
4 § Tillhörighet m m
Medlemmarna är – förutom i SEF – medlemmar i Svenska Fotbollförbundet och är
därigenom anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund (RF), samt FIFA och UEFA.
Medlemmarna tillhör dessutom ett specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom det
distrikt, där Medlemmens hemort är belägen.
Medlemmarna är skyldiga att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och
beslut fattade av överordnade idrottsorgan.
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5 § Beslutande organ
SEF:s beslutande organ är:
A.
B.
C.
D.
E.

Årsmöte
Ordinarie Medlemsmöten
Extra Medlemsmöte
Styrelsen.
Disciplinutskott och Besvärsutskottet

Mötena under A, B och C kallas nedan gemensamt för ”Medlemsmöte”.
6 § Firmateckning
SEF:s firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två
styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.
7 § Verksamhets- och räkenskapsår
SEF:s verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1
januari till och med den 31 december.
8 § Stadgetolkning m m
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är
förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan för slutligt avgörande till nästkommande
Medlemsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen, vars beslut på
begäran av medlem kan överprövas på Medlemsmöte.
Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i SEF att ifråga om tillämpning av
dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av
stadgarna skall istället avgöras i enlighet med vad som anges i 35 §.
§ 9 Ändring av stadgar
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet
avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl Medlem som
styrelsen.
10 § Upplösning av SEF
För upplösning av SEF krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna
röster.
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I beslut om upplösning av SEF skall anges dels att SEF:s tillgångar skall
användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var SEF:s handlingar m.m.
skall arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller liknande.
11 § SEF:s utmärkelser
Person, som genom sina insatser för SEF gjort sig förtjänt därav, kan av årsmöte
tilldelas SEF:s utmärkelser i enlighet med på Medlemsmöte antaget reglemente.
SEF:s MEDLEMMAR
12 § Medlemskap
Förening som kvalificerat sig för spel i näst högsta serien kan ansöka om
medlemskap. Medlemskapet beviljas av årsmötet. Förening som ansökt om
medlemskap räknas från och med Medlemsmötet i november till dess
medlemskapet beviljats som adjungerad med yttrande- och förslagsrätt men icke
med rösträtt på Medlemsmöte.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande
kommer att motarbeta SEF:s ändamål eller intressen eller i övrigt underlåta att
följa vad som föreskrivs i dessa stadgar.
Om rätten att spela i aktuell serie övergår från förening till aktiebolag kan
aktiebolaget ansöka om medlemskap i föreningens ställe.
13 § Utträde
Medlem som vill utträda ur SEF skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och
anses därmed omedelbart ha lämnat SEF.
Medlemskap för Medlem, som ej kvalificerat sig för fortsatt deltagande i näst
högsta serien, upphör följande årsmöte.
Medlem som försatts i konkurs skall anses ha utträtt ur SEF när konkursen
avslutats eller dessförinnan i och med att Medlemmen upphör att delta i seriespel
i någon av de två högsta serierna.
Medlem, vars rätt till spel i aktuell serie, övertagits av aktiebolag skall anses ha utträtt
ur SEF i samband med att aktiebolaget beviljas medlemskap (se § 12 ovan).
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14 § Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem

• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för Medlemmarna,
• har rätt till information om SEF:s angelägenheter,
• skall följa SEF:s stadgar och Policydokument,
• skall följa beslut som fattats av SEF:s organ samt i § 4 nämnda

organisationers stadgar, bestämmelser och sådana beslut vilka binder
Medlemmen,

• skall följa av SEF utfärdade särskilda ”Direktiv” som samordnas med
SvFF:s Tävlingsbestämmelser och som även innefattar bindande
arrangemangsregler,

• skall följa innehållet i avtal träffade för Medlemmar i SEF där Föreningen
ingår.

Medlem får inte – själv eller genom annan - kontakta spelare i annan Medlem under
tid då spelaren på grund av gällande regler och avtal inte får förhandla om övergång
till ny förening om inte spelarens nuvarande Förening medger detta. Medlem som
bryter häremot kan åläggas ansvar enligt dessa stadgar.
15 § Varning och sanktion mot Medlem
Medlem som bryter mot sina skyldigheter enligt § 14 ovan kan tilldelas varning eller
utsättas för sanktion.
Sanktion innebär att Medlemmen ifråga åläggs att till SEF eller förfördelad
Medlem utbetala ett belopp om maximalt fem (5) basbelopp enligt vid tiden
gällande lag om allmän försäkring. Beslut om tilldelande av varning eller
utdömande av sanktion får inte fattas förrän Medlemmen ifråga beretts tillfälle att
avgiva yttrande i ärendet. Medlemmen skall därvid ha minst fjorton dagars tid för
sådant yttrande.
Beslut om varning eller sanktion fattas av styrelsen utom i fall som avser SEF:s
särskilda ”Direktiv” där beslut fattas av Disciplinutskottet i första instans och
Besvärsutskottet i andra instans på sätt som regleras i §§ 33 och 34. Av beslutet
skall framgå skälen för beslutet.
Utöver beslut om varning eller sanktion kan Medlem uteslutas ur SEF på sätt nedan
reglerats (se § 16)
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16 § Uteslutning m m
Medlem får inte uteslutas ur SEF av annan anledning än att den har brutit i
väsentligt avseende mot någon av dess skyldigheter enligt § 14.
Beslut om uteslutning får inte fattas utan att Medlemmen inom viss tid, minst fjorton
dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att
medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad
Medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen
för beslutet skriftligen tillställas den berörda Medlemmen.
Beslut om uteslutning skall fattas av Medlemsmöte med minst 2/3 av antalet
avgivna röster.
MEDLEMSMÖTEN
17 § Sammanträden och tidpunkter
SEF håller årligen ett årsmöte före den 1 maj och fem Ordinarie Medlemsmöten
under perioden maj – januari, varav ett möte skall hållas i november. Därutöver kan
extra Medlemsmöte avhållas (se § 26) nedan.
18 § Kallelse
Kallelse till Medlemsmöte skall av styrelsen senast fyra veckor före respektive
möte tillställas Medlemmarna. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning
eller sammanslagning av SEF eller annan fråga av väsentlig betydelse för SEF
och dess Medlemmar skall det anges i kallelsen.
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser,
verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och eventuellt inkomna
motioner med styrelsens yttrande skall skickas till Medlemmarna och vara dem
tillhanda senast två veckor före årsmötet.
I kallelse till Ordinarie Medlemsmöte skall dagordning bifogas. Styrelsens
förslag och eventuellt inkomna förslag från Medlemmarna skall skickas till
Medlemmarna och vara dem tillhanda senast två veckor före Medlemsmötet.
19 § Förslag till ärenden att handläggas vid Årsmöte och Ordinarie
Medlemsmöte
Styrelsen skall avge förslag, Medlem har rätt att avge förslag till sådana möten.
Förslag från Medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 15 januari till
Årsmöte och tre veckor före respektive Medlemsmöte. Styrelse skall till
mötet avge skriftligt yttrande över förslaget.
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20 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på Medlemsmöte
Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter har rösträtt, yttrande- och
förslagsrätt på mötet. Rösträtten utövas av ett befullmäktigat Medlemsombud.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- eller förslagsrätt på mötet.
På Medlemsmöte har samtliga Medlemmar en (1) röst vardera.
21 § Beslutsförhet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade Medlemmar som är
närvarande på mötet.
22 § Beslut och omröstning
Beslut vid samtliga Medlemsmöten är bindande för Medlemmarna.
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning
(votering).
Med undantag för de i 9 §, 10 § och 16 § nämnda ärendena (för vilka gäller däri
angivna beslutsregler) avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.
Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som
erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster
förhåller sig till antalet avgivna röster.
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än
hälften av antalet avgivna röster.
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad Medlem begär det skall dock val ske
slutet.
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds
av SEF:s ordförande. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.
23 § Valbarhet
Styrelsen skall bestå av sex ledamöter som företräder Medlemmarna i den högsta
serien och den näst högsta serien.
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Valbar till ordförande är person som inte är knuten till Medlem i någon av serierna
eller person som företräder Medlem i högsta serien. Med ”knuten till” avses person
som är förtroendevald, adjungerad till styrelsen, högre tjänsteman/kvinna eller på
annat sätt kan anses ha en stark aktiv anknytning till Medlem. Ordförande skall ha
god kännedom om elitfotbollen i Sverige.
För valbarhet för annan ledamot än ordförande krävs att kandidaten är nära knuten
till ledningen i Medlem, såsom förtroendevald eller till styrelsen adjungerad.
Förtroendevalda för Styrelsen och SEFs utskott får sitta i samma organ under
sammanlagt högst tolv år. Valberedningen i SEF, som består av totalt fyra ledamöter
inklusive ordföranden, skall utgöras av två personer som företräder Medlemmarna i
den högsta serien och två personer som företräder Medlemmarna i den näst högsta
serien. För valbarhet föreligger samma krav som för ledamotskap i styrelsen. Vart
annat år väljs två ledamöter, en representant för vardera serie, för en mandatperiod
på två år. Nästkommande år väljs en Ordförande som representerar högsta serien
och en ledamot som representerar näst högsta serien för en mandatperiod av två år.
Allmänt gäller för valbarhet att personen ifråga skall vara lämplig för uppdraget och
därvid ha den kompetens som kan anses krävas.
24 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Beslut om medlemskap (se 12 § ovan) och till följd därav justering av
medlemsmatrikeln.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
5. Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt.
6. Fastställande av föredragningslista.
7.

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning för det
senaste räkenskapsåret),

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/ räkenskapsåret.
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9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter
11. Fastställande av Policydokument
12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för
kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
13. Rapport från Disciplinutskottet
14. Rapport från Besvärsutskottet
15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
16. Val av:

a) Ordförande för en tid av tre år.
b) Två övriga ledamöter i styrelsen för en tid av tre år.
c) Ev. ny ledamot i avgående ledamots ställe under mandatperioden
(fyllnadsval);

d) Två (2) revisorer jämte två (2) revisorssuppleanter för en tid av ett år,
varvid iakttages att minst en av revisorerna och dennes suppleant
skall vara av Revisorsnämnden auktoriserad eller godkänd revisor. I
detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e) Vart annat år två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av två år,
vart annat år en (1) ledamot och en (1) ordförande för en tid av två år;

f) Val av de inom SvFF röstberättigade Medlemmarnas åtta (8)

ledamöter jämte ej personliga suppleanter i representantskapet,

g) Val av ordförande och fyra (4) ledamöter i Disciplinutskottet, alla för
en tid av ett år,

h) Val av ordförande och fyra (4) ledamöter i Besvärsutskottet, alla för
en tid av ett år.

17. Övriga frågor.
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för SEF eller Medlemmarna får inte
fattas om frågan inte finns med i kallelsen till mötet.
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25 § Ärenden vid Ordinarie Medlemsmöten
Vid Ordinarie Medlemsmöten skall följande behandlas och protokollföras:

1.

Fastställande av röstlängd.

2.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.

Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.

Fastställande av föredragningslista.

6.

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna förslag.

7.

Övriga frågor.

Beslut i fråga av större ekonomisk och sportslig betydelse för SEF eller
Medlemmarna får inte fattas om frågan inte finns med i kallelsen till mötet.
26 § Extra Medlemsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra Medlemsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra Medlemsmöte när en revisor eller minst
1/3 av SEF:s medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas
skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra Medlemsmöte skall den inom fjorton
dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran.
Kallelse med förslag till föredragningslista skall tillställas Medlemmarna senast sju
dagar före mötet.
Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort
framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.
Vid extra Medlemsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
Därutöver skall föredragningslistan innehålla samma frågor som behandlas på
Ordinarie Medlemsmöte under p 1 till och med 5 (se 25 §)
Om beslutsmässighet och rösträtt på extra Medlemsmöte gäller vad som sägs i
21 § och 22 § ovan.
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VALBEREDNINGEN
27 § Sammansättning, åligganden
Valberedningen består av ordförande och tre övriga ledamöter valda av
årsmötet. Förutsättningarna för valbarhet framgår ovan (se § 23).
Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande.
Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet
ledamöter så bestämmer.
Valberedningen ansvarar för alla val enligt § 24, p. 16 förutom valet av
Valberedning.
REVISORER
28 § Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av SEF:s räkenskaper, årsmötes- och
styrelseprotokoll och övriga handlingar.
SEF: s räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före
årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det
senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna
revisionsberättelse senast fjorton dagar före årsmötet.
STYRELSEN
29 § Sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt sex övriga ledamöter. Kraven för
valbarhet framgår ovan (se § 23).
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, ekonomiansvarig och de övriga
befattningshavare som behövs.
Ledamot, som företräder Medlem och som under mandatperioden förlorar sin
anknytning till Medlem på sätt definierats i § 23, är skyldig att frånträda sitt uppdrag
på årsmöte under mandatperioden.
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Avgående ledamot enligt stycke 3 ovan skall genom fyllnadsval på årsmöte
ersättas av annan.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt
men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Denna får utses till
befattning inom styrelsen.
30 § Styrelsens åligganden
När Medlemsmöte inte är samlat är styrelsen SEF:s beslutande organ och ansvarar
för SEF:s angelägenheter.
Styrelsen har rätt att delegera arbetsuppgifter till SEF:s högste tjänsteman/kvinna.
Styrelsen skall – inom ramen för dessa stadgar och Policydokumentet – svara för
SEF:s verksamhet och fastställa planer samt tillvarata Medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att

• tillse att för SEF gällande lagar och bindande regler iakttas,
• tillse att för Medlemmarna gällande avtal iakttas,
• företräda Medlemmarna vid förhandlingar enligt § 2,
• verkställa beslut fattade på Medlemsmöte,
• planera, leda och fördela arbetet inom SEF,
• ansvara för och förvalta SEF:s medel,
• tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 28 § ovan, och
• förbereda Medlemsmöten
Ordföranden är SEF:s officiella representant. Ordföranden skall leda
styrelsens förhandlingar och arbete, övervaka SEF:s arbete samt kontrollera att
SEF:s stadgar, Policydokument och övriga för SEF bindande regler och beslut
efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens
ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt.
31 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet
ledamöter har begärt det. Sammanträde skall ske genom fysiskt möte men kan – vid
brådskande fall och på begäran av ordföranden – ske per telefon eller genom
skriftlig handläggning.
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Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva
antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av
styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av
mötesordföranden och av särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande
mening skall antecknas till protokollet om så begärs. Om vid
telefonmöte eller möte genom skriftlig handläggning, enligt första
stycket, protokoll inte förts, skall handläggningen och beslut vid sådant
möte anmälas till och protokollföras vid närmast därefter följande
fysiska möte.
SEF:s högste tjänsteman/kvinna skall delta i styrelsens möten om inte
ärendena ifråga föranleder annan ordning.
32 § Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper
av ärenden till annan. För SEF:s operativa verksamhet är högste
tjänstemannen/kvinnan generellt ansvarig.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande från styrelsen skall
fortlöpande underrätta styrelsen härom och om vidtagna åtgärder.
33 § Disciplinutskottet
Disciplinutskottet, som utgörs av ordförande och fyra övriga ledamöter,
utövar prövningsrätt som första instans i frågor som regleras i SEF:s Direktiv
för tävlingsverksamhet och arrangemang.
För valbarhet krävs anknytning till Medlemsförening.
Disciplinutskottet är beslutsför när minst tre ledamöter är närvarande. Vid
omröstning ska vid lika röstetal, ordföranden vid mötet ha utslagsröst.
Disciplinutskottet skall i övrigt följa SEF:s reglemente för verksamheten.

34 § Besvärsutskottet
Besvärsutskottet utgörs av ordförande och fyra övriga ledamöter, ska som
andra instans handlägga och besluta i ärenden om besvär över av
Disciplinutskottet fattade beslut.
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För valbarhet krävs anknytning till Medlemsförening. Ordförande bör
dessutom ha juridisk utbildning.
Besvärsutskottet är beslutsför när minst tre ledamöter är närvarande. Vid
omröstning ska vid lika röstetal, ordföranden vid mötet ha utslagsröst.
Besvärsutskottet skall i övrigt följa SEF:s reglemente för verksamheten.
Besvärsutskottets beslut kan inte överklagas.

TVIST
35 § Tvist mellan Medlemmar
Tvist, som uppstår mellan Medlemmar som vid tiden för tvistens uppkomst är
medlemmar i SEF, skall så långt det är möjligt lösas mellan aktuella Medlemmar i
godo. Om Medlem så önskar kan tvistefrågan hänskjutas till styrelsen för medling.
Talan i tvist får inte väckas vid allmän domstol utan skall avgöras av SvFF:s
skiljenämnd i enlighet med av SvFF:s styrelse fastställt reglemente rörande
skiljenämnd.
---------------------------------------------------
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