Samarbetsavtal
Mellan Svenska Brottningsförbundet och Svenska Armsportförbundet
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Svenska Brottningsförbundet (SBF) har enligt stadgarna till uppgift att främja och
administrera svensk brottning. SBF är sedan år 1920 medlem i Sveriges Riksidrottsförbund
(RF).
Svenska Armsportförbundet (SAF) har till uppgift att främja och administrera svensk
armsport. SAF är inte anslutet som medlem i RF.
Med beaktandet av ovanstående har mellan SBF och SAF träffats ett avtal enligt följande:

§1

Avtalstid
Avtalet avser en tidsperiod omfattande tre år. Om detsamma inte sagts upp senast ett år före avtalstidens
utgång förlängs avtalet med tre år varje gång.
Dock gäller under avtalstiden ömsesidig uppsägningsrätt, varvid avtalet upphör att gälla den 1 januari året
närmast efter det att uppsägningen skett. Uppsägningstiden är dock minst sex månader.

§2

RF:s godkännande
En förutsättning för avtalets giltighet är att detsamma godkänns av RF.
Genom RF:s godkännande förpliktigas SAF, och dess medlemsföreningar, att följa vad som föreskrivs i RF:s
stadgar (inkl Idrottens dopingreglemente) att gälla för RF:s medlemsförbund och föreningar.

§3

Anslutning / Samarbete
Från och med den 1 januari 2006 blir/är SAF genom detta avtal anslutet till SBF. Genom avtalet regleras
villkoren för anslutningen.
Anslutningen innebär att ett samarbete etableras förbunden emellan på central och regional nivå.
Anslutningen innebär inte att förbunden sammanslås till en juridisk person.

§4

Föreningar – anslutning och representation
Föreningar som har både brottnings- och armsportverksamhet kan anslutas till båda förbunden. De har som
medlemmar i förbunden de medlemsrättigheter som följer av respektive förbunds stadgar.
Föreningar inom SAF som endast bedriver armsportverksamhet kan under avtalstiden ansöka om att bli
anslutna även till SBF. Beslut om anslutning tas av SBFs förbundsstyrelse eller av denna delegerad.
Armsportföreningar som ansluts till SBF har ingen rösträtt på SBFs, eller dess distriktsförbunds, årsmöten
och erlägger inge avgift till SBF. Dessa armsportföreningar ges möjlighet att närvara vid SBFs
distriktsårsmöten.
SAF ges möjlighet att med representant närvara vid SBFs årsmöten samt att utse en ledamot att adjungeras
till SBFs förbundsstyrelse.
SBF ges möjlighet att med representant närvara vid SAFs årsmöten samt att utse en ledamot att adjungeras
till SAFs förbundsstyrelse.

§5

Ekonomi
SBF skall, efter samråd med SAF och på tid som RF fastställer, inlämna anslagsäskande till RF, innefattande
även den verksamhet som finns inom SAF.
SAF upprättar verksamhetsplan och budget som inlämnas till SBFs förbundsstyrelse.
SBF och SAF överenskommer i särskild ordning för hur de ”extra medel” som erhålls av RF för samarbetet
skall användas.
SAF inlämnar årligen verksamhets- och förvaltningsberättelse avseende föregående verksamhetsår till SBF.
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§6

Administrativ service
SBF åtar sig att inom ramen för befintliga kansliresurser biträda SAF med administrativ service. Villkoren
för detta åtagande regleras i särskild överenskommelse.

§7

Utbildning
SBF och SAF skall gemensamt sträva efter att samordna den grundläggande utbildningen som idag bedrivs
inom respektive förbund. Villkoren för den gemensamma utbildningen regleras i särskild överenskommelse.

§8

Idrottsliga verksamheten
Respektive förbund ansvarar självständigt för den idrottsliga utformningen av sin verksamhet. Likaså
ansvarar respektive förbund ensamt för ev. internationella kontakter med andra nationsförbund och
internationella förbund.

För Svenska Brottningsförbundet

För Svenska Armsportförbundet

Håkan Gustáv

Andreas Johansson
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