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Anvisning om förenings medlemskap i SF 
 
Beslutade av Riksidrottsstyrelsen vis sammanträde 2021-09-24 (§ XXX) 

I enlighet med 5 kap. 2 § punkt 14 RF:s stadgar har dessa anvisningar för SF:s 

prövning av upptagande av ny förening tagits fram.   

1. Ansökan om medlemskap i SF, samt namnändring, sker i ett digitalt 

ansökningsformulär via IdrottOnline. 

2. SF beslutar om upptagande av förening som medlem i idrottsrörelsen. SF 

ska särskilt kontrollera: 

• att den medlemssökande är en ideell förening, 

• att föreningen enbart består av fysiska personer som medlemmar, 

samt 

• att den verksamhet föreningen bedriver administreras av det SF 

till vilken ansökan är ingiven. 

3. SF ska före beslut om medlemskap kontrollera föreningens stadgar. 

Idrottsförenings stadgar bör följa RF:s stadgemall för idrottsföreningar. 

4. Om en sökande förening bedriver idrottslig verksamhet endast som en del 

av annan huvudsaklig verksamhet (till exempel en KFUM-förening eller 

4H-förening), och därför inte har stadgar som anknyter till RF:s 

stadgemall, är det dock tillräckligt att föreningen skriftligen förbinder sig 

att i sin idrottsverksamhet tillämpa de regler som är vedertagna inom 

idrottsrörelsen och på vilka RF:s stadgemall bygger.  

5. Om föreningens stadgar är oklara eller ofullständiga, ska SF rådfråga RS 

om stadgarna uppfyller uppställda krav innan föreningen upptas som 

medlem. 

6. Underavdelning (sektion, kommitté eller motsvarande) inom en förening 

kan inte bli medlem i SF. Medlemskapet är förbehållet föreningen i dess 

helhet såsom juridisk person. 

7. Supporterförening, domarklubb eller annan sådan intresseförening, vars 

medlemmar inte utövar den idrott som vederbörande SF administrerar, kan 

inte anslutas till SF. 

8. Är föreningen inte redan medlem inom RF, ska SF - innan beslut om 

medlemskap tas - kontrollera med RF att föreningens namn inte är 

olämpligt eller förväxlingsbart med till RF redan ansluten förenings namn. 

Namnkontroll hos RF ska också ske i de fall förening önskar ändra sitt 

namn. En fleridrottsförening ska ansöka om namnändring hos samtliga SF 

där föreningen är medlem. 
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Särskilda anvisningar för namn på idrottsförening 

Följande gäller för namn på idrottsförening:  

• Namn på förening som lätt kan förväxlas med namnet på annan till 

RF ansluten förening eller organisation får inte godkännas. 

Detsamma gäller om namnet väcker anstöt, löje eller obehag. 

• Namn på idrottsförening ska inte innehålla ordet ”förbund”, 

”svenska”, ”läns”, ”distrikts” eller liknande, eftersom dessa ord 

betecknar riks- eller regional organisation. 

• Namnet ska inte innehålla orden ”sektion”, ”kommitté”, ”lag”, 

”team” eller liknande då dessa leder tanken till underavdelningar 

inom en förening, eller ordet ”allians” vilket vanligen betecknar en 

sammanslutning av lokala föreningar. 

• Slutligen ska namnet utvisa att föreningen är en ideell förening som 

bedriver idrott. Ordet ”förening”, ”klubb”, ”sällskap” eller liknande 

ska finnas med i kombination med ordet ”idrott”, ”sport”, 

”handboll”, ”ishockey”, ”bil” och så vidare. 

Avsteg från punkterna 2–4 kan medges vid särskilda skäl. Särskilda skäl 

kan till exempel vara att sökande förening bedriver idrottslig verksamhet 

endast som en del av annan huvudsaklig verksamhet eller att det inom den 

aktuella idrotten finns en tydlig definition av vad som exempelvis utgör ett 

”team” och att det på så sätt klarläggs att ett ”team” motsvarar en ideell 

förening. 
 


