Underbilaga 1:6

Bestämmelser avseende godkännande och ändring av föreningsstadgar
Endast föreningens årsmöte kan besluta om antagande av och ändringar i föreningens stadgar.
Föreningarnas stadgar får inte stå i strid med Förbundets stadgar eller ändamål. Det åligger
kretsstyrelsen att, utifrån dessa bestämmelser, pröva de av årsmötet antagna nya stadgarna
och, om inte hinder föreligger, godkänna desamma.
I tveksamma fall skall kretsstyrelsen kontakta Förbundskansliet. Förbundsstyrelsen har det
yttersta tolkningsföreträdet i dessa frågor.
Kopia på nya föreningsstadgar skall, efter att kretsen beslutat i ärendet, sändas in till
Förbundskansliet för arkivering i Föreningsregistret.
Normalstadgar för pistolskytteförening
Förbundsmötet har fastställt Normalstadgar för pistolskytteförening (2010). Dessa är avsedda
att underlätta för främst nya föreningar. Normalstadgarna är dispositiva dvs det är tillåtet att
göra ändringar och tillägg. Dock får dessa ändringar inte strida mot Förbundets stadgar och
ändamål. Således är det inte tillåtet att skriva bort texten i ändamålsparagrafen (§ 1) eller
paragrafer som reglerar medlemmarnas rättigheter eller föreningens skyldigheter gentemot
krets eller förbund. Givetvis är det heller inte tillåtet att föra in bestämmelser som står i strid
med svensk lagstiftning. De till normalstadgarna hörande kommentarerna ger en bra bild över
vad som är tillåtet respektive rekommendabelt.
Normalstadgarna har reviderats ett antal gånger under åren. Att Förbundsmötet utfärdar nya
normalstadgar innebär inte att samtliga föreningar måste anta dessa. De föreningar som så
önskar kan behålla sina gamla av Förbundet/ kretsen antagna stadgar.
Överenskommelse med SvSF
Normalstadgarna möjliggör för en förening att även ansluta sig till SvSF. Frågan har reglerats
i följande överenskommelse med SvSF



Föreningar som i dag är anslutna till såväl SPSF som SvSF berörs inte då de tidigare
fått sina stadgar godkända av såväl SPSF som SSF.
Förening som är ansluten till SPSF och även vill ansluta sig till SvSF gör detta på
basis av Svenska Pistolskytteförbundets normalstadgar för pistolskytteförening med
följande tillägg till § 1.
Föreningen är även ansluten till Svenska Skyttesportförbundet
Föreningen är medlem i (SvSF) och är därigenom ansluten till Sveriges
Riksidrottsförbund (RF).
Föreningen tillhör dessutom det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars
område föreningens hemort är belägen samt vederbörande
skyttesportsdistriktsförbund (SDF) inom SvSF.

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar,
tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.
På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS), SvSF styrelse eller vederbörande
SDF-eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar
till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.


Förening som är ansluten till SvSF och vill ansluta sig även till SPSF gör detta på
basis av Svenska Skyttesportförbundets normalstadgar för förening med följande
tillägg i § 3.
Föreningen tillhör även Svenska Pistolskytteförbundet
Föreningen har som ändamål att i enlighet med Svenska Pistolskytteförbundets
(SPSF) regler och beslut driva verksamhet med pistolskytte och då verka för
ökad skjutskicklighet med pistol och revolver och en ansvarsfull och säker
hantering av dessa vapen (nationellt skytte). Föreningen är ansluten till
............................ pistolskyttekrets.
Föreningen och dess medlemmar ska följa de myndighetsregler som gäller för
verksamheten och förbundets stadgar.
Föreningen kan på grund av sin anslutning till förbundet ha att följa de
regler som gäller för de frivilliga försvarsorganisationerna

