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S T A D G A R 
 

 Nuvarande stadgar  Förslag 
 

Plats för egna kommentarer 

1.1 Firma och ändamål 1.1 Firma och ändamål 
 

 

1.1.1 Förbundets firma är Sveriges Filate-
list-Förbund (SFF) 

1.1.1 Förbundets firma är Sveriges Filatelist-
Förbund (SFF) 
 

 

1.1.2 SFF är en öppen, oberoende ideell 
riksorganisation. 

1.1.2 SFF är en öppen, oberoende ideell riksor-
ganisation som har till uppgift att främja 
samlande av, samt organisera samlande 
av frimärken, vykort och övriga filatelist-
iska objekt samt bältesspännarmaterial. 

 

1.1.3 SFF har till uppgift att främja filatelin 
och samlandet av frimärken och andra 
postala objekt. I detta syfte vill SFF 
bland annat främja förbindelser med 
andra in- och utländska filatelistorga-
nisationer och postverk, ordna fri-
märksutställningar, stödja ungdomsfi-
latelin och aktivt samverka med Sve-
riges frimärksungdom (SFU), mot-
verka förfalskningar och oredlighet 
samt bedriva propaganda och inform-
ationsverksamhet. 

1.1.3 SFF skall upprätthålla förbindelser med 
andra filatelistorganisationer nationellt  
och internationellt, publicera litteratur, 
sprida kunskap och genomföra  utbild-
ningar samt  främja utställningar  och 
andra utåtriktade aktiviteter 

 

  1.1.4 SFF skall aktivt motverka spridning av 
förfalskningar och oredligheter inom fila-
telin. 

 

  1.1.5 SFF samarbetar med Postförvaltningar  
och andra av filatelin närstående organi-
sationer. 
 

  1.1.6 SFF samarbetar med Sveriges Frimärks-
ungdom (SFU) avseende det övergripande 
målet att stödja utvecklingen av ung-
domsfilatelin. 
 

 

  1.1.7 SFF samarbetar med SFU avseende ut-
ställningsverksamheten i ett separat or-
gan benämnt Utställningskommittén vars 
verksamhet regleras i en separat instrukt-
ion. 
 

 

  1.1.8 SFF samarbetar med Sveriges Fri-
märkshandlareförbund (SFHF) i avseende 
att ge ömsesidigt stöd till filatelin samt 
frimärksutställningar och andra utåtrik-
tade aktiviteter. 
 

 

1.1.4 Internationellt vill SFF främja filatelin 
bland annat genom medlemskap i Fe-
deration Internationale de Philatelie 
(FIP). 

1.1.9 SFF skall vara medlem i Federation Inter-
nationale de Philatelie (FIP) samt Federat-
ion of European Philatelic Associations 
(FEPA). 
 

 

1.2 Organisation 1.2 Organisation 
 

 

1.2.1 SFF består av: 
1. anslutna föreningar och deras 

medlemmar, 
(Anm: Föreningar kan vara lokala        
eller riksföreningar) 

2. enskilda medlemmar inom och 
utom landet direkt anslutna till 
SFF, 

3. associerade filatelistorganisat-

1.2.1 SFF består av: 
1. enskilda medlemmar 
 2. lokalföreningar 
3. riksföreningar för särskilda samlarom-
råden 
4. riksavdelning 
 
Definitioner: 
Lokalförening – frimärks- och/ eller vy-
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ioner samt  
4. Sveriges Frimärksungdom 

(SFU). 
Definitioner: 
Ansluten förening kalla i dessa stadgar 
sådan förening, klubb eller sällskap i 
vilken medlemskap tillika innebär 
medlemskap i SFF. 
Riksförening kallas i dessa stadgar 
förening vars medlemmar om fattar 
viss specialitet inom filatelin och i vil-
ken medlemskap tillika innebär med-
lemskap i SFF. 
Associerad filatelistorganisation kallas 
i dessa stadgar sådan organisation 
vars medlemmar kan stå utanför SFF. 
 

kortsförening med geografisk hemvist 
 
Riksförening – förening för medlemmar, 
vars inriktning omfattar viss specialinrikt-
ning inom filateli eller vykortssamlande. 
 
 
Riksavdelning – avdelning inom förbundet 
dit alla förbundsmedlemmar förts som 
inte är medlemmar i någon lokal- eller 
riksförening 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.2 SFF:s högsta beslutande organ är för-
bundskongressen. 

1.2.2 SFF:s högsta beslutande organ är för-
bundskongressen 
 

 

1.2.3 SFF:s övriga organ är förbundssty-
relse, revisorer och valberedning samt 
arbetsgrupper mm tillsatta av kon-
gressen eller styrelsen. 
 

1.2.3 SFF:s verkställande organ är förbundssty-
relsen 
 

 

  1.2.4 SFF:s övriga organ är revisorer, valbered-
ning samt  arbetsgrupper m.m. tillsatta 
av kongressen eller styrelsen. 
 

 

1.3 Arbetsår 1.3  Verksamhetsår 
 

 

1.3.1 SFF:s arbetsår och räkenskapsår 
sammanfaller med kalenderår. 

1.3.1 SFF:s verksamhetsår sammanfaller med 
kalenderår. 
 

 

1.4 Föreningar 1.4 Föreningar 
 

 

1.4.1 Förening med samma ändamål som 
SFF:s kan av förbundsstyrelsen bevil-
jas anslutning till SFF. 
 

1.4.1 Föreningar med samma ändamål som SFF 
och vars stadgar ej strider mot SFF:s kan 
av förbundsstyrelsen beviljas anslutning 
till SFF. 
  

 

1.4.2 Sådan förening är självständig juridisk 
person med egen ekonomisk förvalt-
ning. 

  
 

 

1.4.3 Förening antar egna stadgar, som 
dock inte får strida mot SFF:s. Anslu-
ten förenings medlemmar ska vara 
medlemmar i SFF. 
 

   

1.4.4 Anslutning till SFF kan även beviljas 
förening som för medlemskap kräver 
anknytning till viss arbetsplats och 
därmed inte är tillgänglig för alla. 
 

1.4.2 Anslutning till SFF kan även beviljas före-
ning som för medlemskap kräver anknyt-
ning till viss arbetsplats och där är till-
gänglig för alla. 

 

1.5 SFU 
 

   

1.5.1 SFU är en självständig organisation 
med egna stadgar och egen ekono-
misk förvaltning. 
 

   

1.6 Associerade organisationer 
 

   

1.6.1 Filatelistorganisation, vars syfte inte 
strider mot SFF:s, kan av förbundssty-
relsen beviljas association till SFF. 
 

   

1.6.2 Associerad organisation äger rätt att 
vid SFF:s kongress vara representerad 
med en observatör. 
 

   

1.7 Utträde och uteslutning 
 

1.5 Föreningars utträde och uteslutning 
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1.7.1 Ansluten eller associerad organisation 
som önskar utträda ur SFF ska anmäla 
detta till förbundskansliet senast den 
30 september det år vid vars utgång 
utträde begärs. Beslut om utträde ska 
fattas vid allmänt medlemsmöte. Ut-
träde kan endast ske vid kalenderårs-
skifte. En ansluten förening som ut-
trätt ur förbundet kan inte beviljas 
inträde som associerad förening förrän 
tidigast 5 (fem) år efter utträdet. 
 

1.5.1 Förening som önskar utträda ur SFF ska 
anmäla detta till förbundskansliet. 
 

 

1.7.2 Utträdande organisation har inte rätt 
till återbetalning av någon del av er-
lagda avgifter. 
 

1.5.2 Utträdande förening har inte rätt till åter-
betalning av någon del av erlagda avgifter 
om sådana har erlagts. 

 

1.7.3 Organisation som aktivt motarbetar 
SFF eller dess syften, eller eljest inte 
fullgör de skyldigheter som medlem-
skap i SFF innebär, kan uteslutas ur 
SFF. Förbundsstyrelsen fattar beslut i 
denna fråga. Beslutet kan överklagas 
till förbundskongressen. 
 

1.5.3 Förening som aktivt motarbetar SFF eller 
dess syften, eller eljest inte fullgör de 
skyldigheter som medlemskap i SFF inne-
bär, kan uteslutas ur SFF. Förbundsstyrel-
sen fattar beslut i denna fråga.  Beslutet 
kan överklagas till förbundskongressen. 
 

 

1.7.4 Organisation som vill överklaga ute-
slutning enligt 1.7.3 ska göra det till 
förbundskongressen. Överklagan ska 
ske skriftligt och ha inkommit senast 
90 dagar efter det organisationen 
skriftligen delgivits uteslutningsbeslu-
tet i form av protokollsutdrag eller på 
annat sätt. Finner förbundskongressen 
att organisationen brutit mot SFF:s 
stadgar eller motverkat dess syften 
eller inte fullgjort sina skyldigheter, 
ska uteslutningen fastställas. 
 

1.5.4 Förening som vill överklaga uteslutning 
skall göra det till förbundskongressen. 
Överklagan skall ske skriftligen och ha 
inkommit senast 90 dagar efter det före-
ningen skriftligen delgivits uteslutnings-
beslut i form av protokollsutdrag eller på 
annat sätt. Finner förbundskongressen att 
föreningen brutit mot SFF:s stadgar eller 
motverkat dess syften eller inte fullgjort 
sina skyldigheter, ska uteslutningen fast-
ställas. 
 

 

1.8 Tidskrift 
 

1.6 Tidskrift 
 

 

1.8.1 SFF utger SFF-Filatelisten (Svensk 
Filatelistisk Tidskrift). 
 

1.6.1 SFF ger ut en medlemstidskrift (SFF-
Filatelisten, Svensk Filatelistisk Tidskrift) 
vilken är förbundets officiella organ.      
 
 

 

2 MEDLEMSKAP OCH AVGIFTER 2 MEDLEMSKAP OCH AVGIFTER 
 

 

2.1 Medlemskap 2.1  Medlemskap 
 

 

2.1.1 Till medlem i ansluten förening som är 
öppen för alla kan antas var och en 
som är myndig. Ansökan om medlem-
skap görs på blankett fastställd av 
förbundsstyrelsen. Beslut om med-
lemskap fattas av föreningsstyrelsen; 
enskilt medlemskap av förbundssty-
relsen. 
 

2.1.1 Medlemskap i SFF är öppen för alla som 
ställer sig bakom SFF:s ändamål. 
 

 

2.1.2 Den som är myndig och tillhör med-
lems familj kan beviljas så kallat fa-
miljemedlemskap i SFF. 

2.1.2 Medlemskapet är indelat i fyra kategorier. 
1.   Ordinarie medlemskap 
2.   Guldmedlemskap 
3.   Hedersmedlemskap 
4.   Familjemedlemskap        
 

 

2.2 Avgifter 2.2 Avgifter 
 

 

2.2.1 Årsavgiftens storlek fastställs av för-
bundskongressen. 

2.2.1 Årsavgifternas storlek fastställs av för-
bundskongressen. 
 

 

2.2.2 Medlem erlägger årsavgift till SFF. 
Årsavgiften för kommande år inbeta-
las senast den 31 december året före. 

2.2.2 Medlem erlägger av SFF fastställd årsav-
gift. Medlem som inträder efter den 1 juli 
erlägger halv medlemsavgift för det aktu-
ella året. Utöver detta kan förbundsstyrel-
sen besluta om andra rabatterade avgifter 
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i samband med kampanjer eller liknande 
för värvning av medlemmar. 
 

2.2.3 Associerad organisation erlägger års-
avgift för kommande år senast den 31 
december året före. 

2.2.3 Guldmedlem erlägger en förhöjd med-
lemsavgift, som beslutas av  
ordinarie förbundskongress.  Förbundssty-
relsen beslutar om särskilda 
förmåner för guldmedlem. 
 

 

2.2.4 För nytillträdande medlem skall före-
ning redovisa avgift senast en månad 
efter det medlemskap beviljats. Sker 
detta under andra halvåret betalas 
halv årsavgift. 
 

   

2.2.5 Enskild medlem erlägger årsavgift för 
kommande år direkt till SFF senast 
den 31 december året före. 

   

2.2.6 Den som är medlem i flera SFF-
föreningar erlägger årsavgift till SFF 
endast genom en av dessa. 
 

   
Se 2.2.8 

 

2.2.7 Hedersmedlem är befriad från årsav-
gift till SFF. 
 

2.2.4 Hedersmedlem är befriad från årsavgift 
till SFF. 
 

 

  2.2.5 Familjemedlem betalar halv årsavgift och 
kan utnyttja samtliga SFF:s  förmåner 
men erhåller ingen medlemstidning 
 

 

2.2.8 Ordinarie förbundskongress kan be-
sluta om särskild inträdesavgift eller 
om rabatterad avgift för nytillträdande 
medlem. 
 

2.2.6 Årsavgift för ansluten förening fastställs 
av ordinarie förbundskongress. 

 

2.2.9 Omyndig person, som då bör vara 
medlem i SFU, eller medlem i annat 

   

till FIP anslutet filatelistförbund, kan 
vara medlem i svensk förening utan 
att betala årsavgift till SFF. Sådant 
medlemskap medför inga rättigheter 
gentemot SFF. 
 

2.2.10 Medlem i SFU som även önska vara 
medlem i SFF, erlägger som med-
lemsavgift till SFF mellanskillnaden 
mellan årsavgiften till SFF och SFU. 
 

2.2.7 Medlem i SFU som även önskar vara med-
lem i SFF, erlägger som medlemsavgift till 
SFF mellanskillnaden mellan  årsavgiften 
till SFF och SFU. 

 

  2.2.8 Den som är medlem i flera SFF-föreningar 
erlägger endast en årsavgift till SFF 

 

2.3 Medlems förmåner 2.3 Medlemsförmåner 
 

 

2.3.1 Enskild medlem och medlem i anslu-
ten förening, som erlagt föreskrivna 
avgifter, äger rätt att delta i SFF:s 
aktiviteter och att till lägsta pris ut-
nyttja den service som SFF erbjuder. 
Detsamma gäller associerad organi-
sation. 
 

2.3.1 Medlem som erlagt föreskrivna avgifter, 
äger rätt att delta i SFF:s aktiviteter och 
att utnyttja den service som SFF erbjuder 
samt att vara valbar till förtroendeupp-
drag inom SFF. 

 

2.3.2 Familjemedlemskap innefattar alla 
SFF:s medlemsförmåner utom SFF-
Filatelisten. 
 

2.3.2 Medlem kan delta i utställningsverksam-
heten enligt regelverket för denna. 

 

2.3.3 För deltagande i utställning gäller sär-
skilda reglementen. 
 

2.3.3 Om medlemsavgift, efter påminnelse, inte 
erlagts till SFF senast den 31 mars upphör 
rätten att utnyttja SFF:s medlemsför-
måner. 

 

2.4 Utträde och uteslutning 2.4 Medlemmars utträde och uteslutning 
 

 

2.4.1 Om medlem inte erlagt avgift till SFF 
senast den 31 mars anses medlem-
skapet i SFF ha upphört. 
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2.4.2 Medlem som utträder ur ansluten för-

ening, utan att samtidigt söka inträde 
i annan förening eller söka enskilt 
medlemskap, utträder även ur SFF. 

2.4.1 Medlem kan, vid valfri tidpunkt under 
verksamhetsåret, utträda ur SFF. Utträde 
skall meddelas skriftligen till SFF. 

 

2.4.3 Medlem, som utesluts ur den förening 
genom vilken avgift erläggs till SFF, 
utträder även ur SFF. Rapport om så-
dan uteslutning ska snarast lämnas till 
förbundskansliet. 
 

2.4.2 Medlem, som genom illojalt beteende up-
penbarligen skadar SFF och den organise-
rade filatelin, eller som agerar på sätt 
som står i strid med SFF:s ändamål, kan 
uteslutas ur SFF.  Beslut om uteslutning 
fattas av förbundsstyrelsen. Sådant beslut 
skall vara enhälligt. 
 

 

2.4.4 Medlem som vill överklaga uteslutning 
enligt 2.4.3 skall göra det till för-
bundsstyrelsen. Överklagan skall ske 
på så sätt som anges i 1.7.4. Finner 
förbundsstyrelsen att medlemmen 
brutit mot SFF:s stadgar eller motver-
kat dess syften eller inte fullgjort sina 
skyldigheter ska uteslutningen fast-
ställas. 

2.4.3 Medlem som uteslutits av förbundsstyrel-
sen, kan överklaga uteslutningen till för-
bundskongressen. Överklagan skall ske 
skriftligen senast tre månader innan 
närmast följande ordinarie förbundskon-
gress. Förbundskongressen har att ta 
ställning till överklagad uteslutning. För-
bundskongressen fattar beslut med enkel 
majoritet. 

 

2.4.5 Beslut om uteslutning av enskild med-
lem fattas av förbundsstyrelsen. Så-
dant beslut kan överklagas till för-
bundskongressen på sätt och inom tid 
som förskrivs i 1.7.4. 

   

2.4.6 Utträdande eller utesluten medlem 
äger inte rätt att återfå någon del av 
erlagda avgifter. Detta gäller dock inte 
avliden medlem som erlagt avgift i 
den s k Guldklubben. I sådant fall 
återbetalas erlagda avgifter för åren 
efter det löpande året. 
 

2.4.4 Utträdande eller utesluten medlem äger 
inte rätt att återfå någon del av erlagda 
avgifter. Detta gäller dock inte avliden 
medlem som erlagt avgift i den s.k. Guld-
klubben. I sådant fall återbetalas erlagda 
avgifter för åren efter det löpande året. 

 

3 SFF:s ORGAN 3 SFF:s ORGAN  

 
3.1 Förbundskongress 3.1 Förbundskongress 

 
 

3.1.1 Förbundskongressen består av ombud 
enligt vad nedan sägs samt av för-
bundsstyrelsens ledamöter och sup-
pleanter, valberedningens ledamöter 
och suppleant samt av revisorer och 
revisorsuppleanter. 
 

3.1.1 Förbundskongressen består av ombud 
enligt vad stadgarna föreskriver samt av 
förbundsstyrelsens ledamöter, valbered-
ningens ledamöter och suppleanter samt 
av revisorer och revisorsuppleanter.  

 

3.1.2 Till förbundskongressen utser före-
ningarna ombud och suppleanter för 
dessa. Ombud och suppleanter ska 
anmälas till förbundskansliet senast 
den 15 februari. 
 

3.1.2 De som är berättigade att närvara vid 
förbundskongressen skall anmäla sitt del-
tagande till förbundskansliet senast den 
15 februari det år som ordinarie för-
bundskongress genomförs. 

 

3.1.3 Förening med högst 50 SFF-anslutna 
medlemmar äger rätt att utse ett om-
bud. Förening med fler SFF-anslutna 
medlemmar utser därutöver ett om-
bud för varje påbörjat ytterligare 
hundratal SFF-anslutna medlemmar. 
Ingen förening äger rätt att utse fler 
än åtta ombud. SFU utser fem ombud. 
För varje ombud kan utses en supple-
ant. 
 

3.1.3 Förening med högst 50 SFF-anslutna 
medlemmar äger rätt att utse ett ombud. 
Förening med fler SFF-anslutna medlem-
mar utser därutöver ett ombud för varje 
ytterligare påbörjat hundratal SFF-
anslutna medlemmar. Ingen förening äger 
rätt att utse fler än åtta ombud. För varje 
ombud kan utses en suppleant. 

 
 

3.1.4 Riksavdelningen äger rätt att utse ett 
ombud för varje påbörjat hundratal 
medlemmar, dock högst åtta ombud. 
Riksavdelningens ombud utses genom 
lottning bland avdelningens medlem-
mar. Lottningsförfarandet skall god-
kännas av den förtroendevalde revi-
sorn och valberedningens sammankal-
lande. På motsvarande sätt utses sup-
pleanter. 

3.1.4 Riksavdelningen äger rätt att utse ett 
ombud för varje påbörjat hundratal med-
lemmar, dock högst åtta ombud. Riksav-
delningens ombud utses genom lottning 
bland avdelningens medlemmar. Lott-
ningsförfarandet skall godkännas av den 
förtroendevalde revisorn och valbered-
ningens sammankallande. På motsva-
rande sätt utses suppleanter. 
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3.1.5 Vid beräkning av antalet ombud får 

endast räknas medlemmar för vilka 
årsavgift till SFF erlagts för föregå-
ende kalenderår. 
 

3.1.5 Vid beräkning av antalet ombud får end-
ast räknas medlemmar för vilka årsavgift 
till SFF erlagts för föregående kalenderår. 

 

3.1.6 De anslutna föreningarna som inte har 
någon direktansluten medlem äger 
emellertid en röst under förutsättning 
att föreningen i övrigt har medlemmar 
som är anslutna till förbundet via an-
nan SFF-förening. 
 

3.1.6 De anslutna föreningarna som inte har 
någon direktansluten medlem äger emel-
lertid en röst under förutsättning att före-
ningen i övrigt har medlemmar som är 
anslutna till förbundet via annan SFF-
förening. 

 

3.1.7 Förening kan till ombud utse medlem 
som erlagt avgift till SFF genom annan 
ansluten förening eller som enskild 
medlem. 
 

3.1.7 Förening kan till ombud utse medlem som 
erlagt avgift till SFF genom annan anslu-
ten förening eller som enskild medlem. 

 

3.1.8 Mandatperioden för ombud är två år. 
Den löper från och med ordinarie kon-
gress till nästa ordinarie kongress. 
 

3.1.8 Mandatperioden för ombud är två år. Den 
löper från och med ordinarie kongress till 
nästa ordinarie kongress. 

 

3.2 Förbundsstyrelse 3.2 Förbundsstyrelse 
 

 

3.2.1 Styrelsen består av ordförande, ytter-
ligare fyra ledamöter och två supple-
anter, vilka alla skall vara medlemmar 
av SFF. 
SFU utser en representant samt en 
suppleant för denne; representanten 
har närvaro- och yttranderätt i styrel-
sen. 
 

3.2.1 Styrelsen består av ordförande plus sex 
ordinarie ledamöter, vilka alla skall vara 
medlemmar av SFF. Styrelsen utser inom 
sig vice ordförande, sekreterare och kas-
sör. SFU erbjuds att utse en representant 
samt en suppleant för denne; represen-
tanten har närvaro- och yttranderätt i 
styrelsen. 
 

 

3.2.2 Förbundsordförande väljs av kongres-
sen för en tid av två år. 
 

3.2.2 Förbundsordförande och övriga ledamöter 
väljs av kongressen för en tid fram till 
nästa ordinarie förbundskongress. 

 

3.2.3 Övriga fyra ledamöter samt supplean-
ter väljs av kongressen för en tid av 
två år. 
 
 

   

3.2.4 Mandaten gäller till och med den kon-
gress då nytt val förrättas. 
 

   

3.2.5 Förbundsstyrelsen kan till sig adjun-
gera sakkunniga för vissa frågor. 
 

3.2.3 Förbundsstyrelsen kan till sig adjungera 
sakkunniga för speciella frågor samt be-
sluta om och tillsätta kommittéer och ar-
betsgrupper för speciella uppgifter. 
 

 

3.2.6 Förbundsstyrelsen utser inom sig vice 
ordförande – inom sig eller bland ad-
jungerade ledamöter – sekreterare 
och kassaförvaltare samt övriga be-
fattningshavare som bedöms erforder-
liga. 
 

   

3.2.7 Förbundsstyrelsen utfärdar arbetsord-
ning och arbetsfördel-
ning/instruktioner för styrelsen samt 
ledande befattningshavare vid för-
bundskansliet. 
 

3.2.4 Förbundsstyrelsen beslutar om specifik 
arbetsfördelning/ instruktion för förbunds-
styrelsens ledamöter, kommittéer, ar-
betsgrupper och anställd personal. 

 

3.3 Valberedning 3.3 Valberedning 
 

 

3.3.1 Vid förbundskongressen väljs en val-
beredning. Den består av tre ledamö-
ter och en suppleant. En av ledamö-
terna utses till sammankallande. 
 

3.3.1 Förbundskongressen väljer en valbered-
ning om två ledamöter samt en suppleant 
att verka under kongressperioden. En av 
ledamöterna utses till sammankallande. 

 

3.3.2 Mandatperioden för valberedningen är 
två år. Den löper från ordinarie för-
bundskongress till och med nästa or-

3.3.2 Mandatperioden för valberedningen löper 
från ordinarie förbundskongress till och 
med nästa ordinarie kongress. 
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dinarie kongress. 
3.3.3 Valberedningen ska upprätta namn-

förslag till de val som skall förekomma 
vid förbundskongressen. Valbered-
ningens förslag sänds ut senast en 
månad före kongressen. 
 

3.3.3 Valberedningen ska upprätta namnförslag 
till de val som skall förekomma vid för-
bundskongressen. Valberedningens för-
slag sänds ut senast en månad före kon-
gressen. 
 

 

  3.3.4 Valberedningen har rätt att närvara vid 
förbundsstyrelsens sammanträden. 
 

 

3.4 Revision 3.4 Revision 
 

 

3.4.1 Två revisorer och två revisorsupplean-
ter välj av kongressen, varav en revi-
sor och en suppleant skall vara aukto-
riserad eller godkänd. 
 

3.4.1 Två revisorer och en revisorsuppleant 
väljs av förbundskongressen för kon-
gressperioden. 

 

3.4.2 Revisorerna skall granska förbundets 
räkenskaper och förvaltning samt 
avge revisionsberättelse till förbunds-
kongressen. 
 

3.4.2 Revisorerna skall granska förbundets rä-
kenskaper och förvaltning samt avge re-
visionsberättelse till förbundskongressen. 
 
 

 

4 FÖRBUNDSKONGRESS 4 FÖRBUNDSKONGRESS 
 

 

4.1 Ordinarie och extra förbundskon-
gress 

4.1 Ordinarie förbundskongress 
 

 

4.1.1 Ordinarie förbundskongress hålls 
vartannat år före maj månads utgång. 
Tid och plats för förbundskongressen 
fastställs av förbundsstyrelsen. Kon-
gressen är offentlig om inte kongres-
sen bestämmer annat. 
 

4.1.1 Ordinarie förbundskongress hålls vartan-
nat år före maj månads utgång. 
Tid och plats för förbundskongressen fast-
ställs av förbundsstyrelsen. Kongressen är 
offentlig om inte kongressen bestämmer 
annat. 
 

 

  4.2 Extra förbundskongress 
 

 

4.1.2 Förbundsstyrelsen kan besluta om 4.2.1 Extra förbundskongress ska hållas om  

extra förbundskongress. 
 

förbundsstyrelsen så beslutar. 

4.1.3 Extra förbundskongress ska hållas om 
revisorerna eller en femtedel av om-
buden eller en femtedel av de an-
slutna föreningarna skriftligen begär 
det. 
 

4.2.2 Extra förbundskongress ska hållas om 
revisorerna eller en femtedel av ombuden 
eller en femtedel av de anslutna förening-
arna skriftligen begär det. 
 

 
 

4.1.4 Extra förbundskongress får enbart 
behandla de ärenden som finns i kal-
lelsen. 
 

4.2.3 Extra förbundskongress får enbart be-
handla de ärenden som finns i kallelsen. 
 

 

4.1.5 Extra förbundskongress ska samman-
träda inom tre månader efter det be-
gäran gjorts. Tid och plats för extra 
förbundskongress fastställs av för-
bundsstyrelsen efter samråd med re-
visorerna. 

4.2.4 Extra förbundskongress ska hållas inom 
sex månader efter det begäran gjorts. Tid 
och plats för extra förbundskongress fast-
ställs av förbundsstyrelsen efter samråd 
med revisorerna. 
 

 

  4.2.5 Rösträtt vid extra förbundskongress sker 
efter samma principer som vid ordinarie 
kongress. 

 

4.2 Motioner 4.3  Motioner 
 

 

4.2.1 Varje förbundsmedlem och ansluten 
förening samt SFU har rätt att fram-
lägga motioner till förbundskongres-
sen. 
 

4.3.1 Varje förbundsmedlem och ansluten före-
ning har rätt att framlägga motioner till 
förbundskongressen. 
 

 

4.2.2 Motioner till ordinarie förbundskon-
gress ska skriftligen ha inkommit till 
förbundskansliet senast den 15 de-
cember före kongressåret. 
 

4.3.2 Motioner till ordinarie förbundskongress 
ska skriftligen ha inkommit till förbunds-
kansliet senast den 15 december före 
kongressåret. 
 

 

4.2.3 Motioner till extra förbundskongress 
ska skriftligen vara inkomna till för-
bundskansliet senast en månad från 

4.3.3 Motioner till extra förbundskongress ska 
skriftligen vara inkomna till förbunds-
kansliet senast en månad från den dag 
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den dag kongressen utlystes (Jfr 
4.1.4). 

kongressen utlystes (Jfr 4.2.3). 

4.3 Kallelse till kongress 4.4 Kallelse till kongress 
 

 

4.3.1 Till ordinarie förbundskongress ska 
kallelse utfärdas av förbundsstyrelsen 
genom annons i SFF-Filatelisten minst 
tre månader före kongressen. 
 

4.4.1 Till ordinarie förbundskongress ska kal-
lelse utfärdas av förbundsstyrelsen genom 
annons i SFF:s medlemstidskrift, samt 
genom utlysning på förbundets webbsida 
på Internet minst tre månader före kon-
gressen. 
 

 

4.3.2 Handlingar som rör kongressen ska 
tillställas valda ombud, anslutna före-
ningar och associerade organisationer 
senast en månad före kongressen. 
 

4.4.2 Handlingar till ordinarie och extra för-
bundskongress skall ha tillsänts de som 
anmälts till kongressen senast en månad 
före kongressen  

 

4.4 Kongressens ärenden 4.5 Kongressens ärenden 
 

 

4.4.1 Vid ordinarie förbundskongress ska 
följande ärenden upptas till behand-
ling: 

1) Upprättande av röstlängd och 
godkännande av fullmakter. 

2) Val av ordförande, vice ordfö-
rande, sekreterare och vice 
sekreterare för förbundskon-
gressen. 

3) Val av två justeringsmän, tillika 
rösträknare, att tillsammans 
med kongressordförande ju-
stera protokollet. 

4) Fråga om förbundskongressen 
utlysts i stadgeenlig ordning. 

5) Fastställande av dagordning. 
6) Föredragning av protokoll från 

föregående ordinarie/extra för-
bundskongress. 

4.5.1 Vid ordinarie förbundskongress ska föl-
jande ärenden upptas till behandling: 

1) Upprättande av röstlängd och god-
kännande av fullmakter. 

2) Val av ordförande, vice ordfö-
rande, sekreterare och vice sekre-
terare för förbundskongressen. 

3) Val av två justeringsmän, tillika 
rösträknare, att tillsammans med 
kongressordförande justera proto-
kollet. 

4) Fråga om förbundskongressen ut-
lysts i stadgeenlig ordning. 

5) Fastställande av dagordning. 
6) Föredragning av protokoll från fö-

regående ordinarie/extra för-
bundskongress. 

7) Föredragning av årsredovisningar. 
8) Föredragning av revisionsberättel-

 

7) Föredragning av årsredovis-
ningar. 

8) Föredragning av revisionsbe-
rättelser. 

9) Beslut om fastställande av re-
sultat- och balansräkningar, 
dispositioner beträffande för-
bundets vinst eller förlust enligt 
de fastställda balansräkningar-
na. 

10)  Beslut om ansvarsfrihet åt sty-
relsen. 

11)  Behandling av inkomna mot-
ioner. 

12) Fastställande av verksamhets-
plan. 

13) Beslut om avgifter för kom-
mande två verksamhetsår. 

14) Fastställande av budget för lö-
pande år och närmast kom-
mande år. 

15) Övriga i kallelsen till förbunds-
styrelsen upptagna frågor. 

16) Frågor som kongressen beslu-
tat ta upp till behandling. 

17) Val av förbundsordförande. 
18) Val av styrelseledamöter och 

suppleanter. 
19) Val av revisorer och revisor-

suppleanter. 
20) Val av tre ledamöter, varav en 

sammankallande, samt supple-
ant till valberedningen. 

 

ser. 
9) Beslut om fastställande av resul-

tat- och balansräkningar, disposit-
ioner beträffande förbundets vinst 
eller förlust enligt de fastställda 
balansräkningarna. 

10)  Beslut om ansvarsfrihet åt styrel-
sen. 

11)  Behandling av inkomna motioner. 
12) Fastställande av verksamhetsplan. 
13) Beslut om avgifter för kommande 

två verksamhetsår. 
14) Fastställande av budget för lö-

pande år och närmast kommande 
år. 

15) Övriga i kallelsen till förbundssty-
relsen upptagna frågor. 

16) Val av förbundsordförande. 
17) Val av sex styrelseledamöter 
18) Val av revisorer och revisorsupple-

anter. 
19) Val av tre ledamöter, varav en 

sammankallande, samt suppleant 
till valberedningen. 

 

4.4.2 Vid förbundskongressen ska föras pro-
tokoll. Justerat protokoll ska finnas 
tillgängligt för SFF:s medlemmar. 

4.5.2 Vid förbundskongressen ska föras proto-
koll. Justerat protokoll ska finnas tillgäng-
ligt för SFF:s medlemmar genom publice-
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ring på SFF:s webbsida, samt tillsändas 
föreningarna senast tre månader efter 
kongressens avslutande. 
 

4.5 Rösträtt och yttranderätt vid för-
bundskongress 

4.6 Rösträtt och yttranderätt vid för-
bundskongress 
 

 

4.5.1 Vid förbundskongress äger varje om-
bud, ledamot och suppleant av för-
bundsstyrelsen, revisorer och ledamö-
ter av valberedningen var sin röst. 
Rösträtt kan endast innehas av med-
lemmar i SFF och SFU. 
 

4.6.1 Vid förbundskongress äger varje ombud 
var sin röst. Rösträtt kan endast innehas 
av medlemmar i SFF. 
 

 

4.5.2 Ordinarie ombud kan vid frånvaro fö-
reträdas av antingen i förväg anmäld 
suppleant eller genom skriftlig full-
makt för annat i kongressens röst-
längd upptaget ombud. Inget ombud 
äger rätt att avge mer än fyra röster. 
 

4.6.2 Ordinarie ombud kan vid frånvaro före-
trädas av antingen i förväg anmäld sup-
pleant eller genom skriftlig fullmakt för 
annat i kongressens röstlängd upptaget 
ombud. Inget ombud äger rätt att avge 
mer än fyra röster. 
 

 

4.5.3 Röstning vid förbundskongress sker 
öppet, såvida inte sluten omröstning 
begärs. 

4.6.3 Röstning vid förbundskongress sker öp-
pet, såvida inte sluten omröstning begärs. 
 

 

4.5.4 Alla beslut fattas med enkel majoritet 
om inte annat föreskrivs. Vid lika rös-
tetal avgör lotten. 
 

4.6.4 Alla beslut fattas med enkel majoritet om 
inte annat föreskrivs. Vid lika röstetal av-
gör lotten. 

 

4.5.5 Förbundsstyrelseledamot, vare sig 
denne är ombud eller ej, äger inte 
rösträtt vid fråga om ansvarsfrihet 
eller vid val av förbundsstyrelse, val-
beredning, revisorer och revisor-
suppleanter. 
 

4.6.5 Förbundsstyrelseledamot äger inte röst-
rätt vid fråga om ansvarsfrihet eller vid 
val av förbundsstyrelse, valberedning och 
revisorer. 
 

 

4.5.6 Kassaförvaltare utsedd enligt 3.2.7 4.6.6 Förbundets personal har vid kongressen  

har vid kongressen yttrande- och för-
slagsrätt utom vid val av revisorer och 
revisorsuppleanter eller i fråga om 
ansvarsfrihet. Kassaförvaltare har re-
servationsrätt i ärenden som har eko-
nomiska aspekter. 
 

yttrande- och förslagsrätt utom i fråga om 
val av förbundsstyrelse, valberedning, 
revisorer och frågan om ansvarsfrihet. 
Personalen har rätt att få sin särskilda 
mening förd till protokollet. 

4.5.7 Obsevatör från associerad organisat-
ion har yttrande- och förslagsrätt vid 
kongressen men saknar rösträtt. 
 

4.6.7 Observatörer vid förbundskongress har 
yttranderätt men saknar förslags- och 
rösträtt. 
 

 

4.5.8 Enskild motionär som inte är ombud 
vid kongressen äger vid behandlingen 
av sin motion yttrande- och förslags-
rätt men saknar rösträtt. 
 

4.6.8 Enskild motionär som inte är ombud vid 
kongressen äger vid behandlingen av sin 
motion yttrande- och förslagsrätt men 
saknar rösträtt. 
 

 

5 FÖRBUNDSSTYRELSE 5 FÖRBUNDSSTYRELSE 
 

 

5.1 Styrelsens åligganden 5.1 Styrelsens åligganden 
 

 

5.1.1 Styrelsen svarar för förbundets orga-
nisation och förvaltningen av SFF:s 
angelägenheter. Styrelsen svarar vi-
dare för att SFF:s tillgångar används 
för i 1.1.2 angivet ändamål och att 
stadgarna i övrigt liksom tvingande 
bestämmelser i lag eller annan för-
fattning efterlevs. Det ankommer där-
vid på styrelsen bl a 
att hålla sig noga underrättad om 
SFF:s verksamhet; 
att tillse att tillfredsställande organi-
sation finns för SFF:s bokföring och 
medelsförvaltning och att utöva kon-
troll häröver; 
att utföra de uppdrag som kongressen 
givit förbundsstyrelsen, 

5.1.1 Styrelsen svarar för förbundets organisat-
ion och förvaltning av SFF:s angelägen-
heter. Styrelsen ansvarar även för att 
SFF:s tillgångar används för angivet än-
damål och att stadgarna i övrigt liksom 
tvingande bestämmelser i lag eller annan 
författning efterlevs. Det ankommer där-
vid på styrelsen bl. a. 
att hålla sig noga underrättad om SFF:s 
verksamhet; 
att tillse att tillfredsställande organisation 
finns för SFF:s bokföring och medelsför-
valtning och att utöva kontroll häröver; 
att utföra de uppdrag som kongressen 
givit förbundsstyrelsen; 
att förbereda de ärenden som ska be-
handlas vid kommande förbundskongress 
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att förbereda de ärenden som ska 
behandlas vid kommande förbunds-
kongress samt 
att utfärda instruktioner mm för SFF:s 
arbetsgrupper mm. 
 

samt 
att utfärda instruktioner mm för SFF:s 
arbetsgrupper mm. 
att representera SFF internationellt. 
 
 

  5.2 Styrelsemöten 
 

 

5.1.2 Styrelsen sammanträder på kallelse 
av ordföranden eller då minst två 
andra ledamöter begär det. Skriftlig 
kallelse ska, när det kan ske utan olä-
genhet, utfärdas minst två veckor före 
sammanträdesdagen. 
 

5.2.1 Förbundsstyrelsen sammanträder på 
skriftlig kallelse eller e-post av ordföran-
den eller då minst tre andra styrelsele-
damöter så begär. Kallelse ska, om inte 
speciella skäl föreligger, utfärdas minst 
två veckor före sammanträdesdagen. 
  

 

5.1.3 Ordföranden eller, vid dennes från-
varo, vice ordförande leder förbunds-
styrelsens sammanträden. Skulle 
bägge vara frånvarande leds samman-
trädet av den ledamot som förbunds-
styrelsen utser. 
 

5.2.2 Ordföranden eller, vid dennes frånvaro, 
vice ordföranden leder förbundsstyrelsens 
sammanträden.  
 

 

5.1.4 Styrelsen är beslutsför när minst halva 
antalet styrelseledamöter är närva-
rande. Vid beslut i styrelsen gäller 
enkel majoritet. Vid lika röstetal har 
mötesordföranden utslagsröst. 

5.2.3 Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när 
minst halva antalet ledamöter är närva-
rande. Vid beslut i styrelsen gäller enkel 
majoritet. Vid lika röstetal har mötesord-
föranden utslagsröst. 
 

 

5.1.5 Vid styrelsens möten skall föras pro-
tokoll, vilket justeras av mötesordfö-
randen. Kopia av det justerade proto-
kollet sänds till styrelsens ledamöter 
och suppleanter, till revisorer och val-
beredningen samt till föreningar som 
begär det. 

5.2.4 Vid förbundsstyrelsens sammanträden 
skall föras protokoll vilka justeras av mö-
tesordföranden. Justerat protokoll skall 
sändas till styrelsens ledamöter, reviso-
rerna, valberedningen och till föreningar-
na. Styrelsens protokoll skall göras till-
gängliga för förbundets medlemmar ge-
nom publicering på SFF:s webbsida. 

 

5.2 Firmateckning 5.3 Firmateckning 
 

 

5.2.1 Styrelsen företräder förbundet och 
tecknar dess firma. Styrelsen kan be-
myndiga annan att företräda förbun-
det och teckna dess firma. Styrelsen 
kan när som helst återkalla ett sådant 
bemyndigande.  
 

5.3.1 Styrelsen företräder förbundet och teck-
nar dess firma. Styrelsen kan bemyndiga 
annan att företräda förbundet och teckna 
dess firma. Styrelsen kan när som helst 
återkalla ett sådant bemyndigande. 
 

 

5.3 Ekonomisk förvaltning 5.4 Ekonomisk förvaltning 
 

 

5.3.1 Styrelsen kan utse kassaförvaltare 
som inte är styrelseledamot. I sådant 
fall ska denne kallas att delta i dess 
möten med yttrande- och förslagsrätt 
i ärenden vilka berör ekonomiska frå-
gor. 
 

5.4.1 Styrelsen kan utse kassaförvaltare som 
inte är styrelseledamot. I sådant fall ska 
denne kallas att delta i dess möten med 
yttrande- och förslagsrätt i ärenden vilka 
berör ekonomiska frågor. 
 

 

5.3.2 Vid byte av kassaförvaltare ska revis-
ion och inventering verkställas i när-
varo av såväl avgående som tillträ-
dande kassaförvaltare. Kan någon av 
dessa inte närvara ska i förekom-
mande fall god man utses av styrel-
sen. 
 

5.4.2 Vid byte av kassaförvaltare ska revision 
och inventering verkställas i närvaro av 
såväl avgående som tillträdande kassa-
förvaltare. Kan någon av dessa inte när-
vara ska i förekommande fall god man 
utses av styrelsen. 
 

 

5.4 Arbetsgrupper mm 5.5 Kommittéer och arbetsgrupper 
 

 

5.4.1 Styrelsen kan utse olika arbetsgrupper 
mm. Dessa ska fortlöpande lämna 
skriftlig redogörelse till styrelsen för 
sin verksamhet. Redogörelserna ska 
redovisas i styrelsens årsredovisningar 
till kongressen. 
 

5.5.1 Förbundsstyrelsen kan utse kommittéer 
och arbetsgrupper för särskilda ändamål. 
Sammanfattande redogörelser över des-
sas verksamheter skall redovisas i verk-
samhetsberättelsen. 
 

 

5.5 Förbundskansli 5.6 Förbundskansli  
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5.5.1 För handläggning av de uppgifter som 

åligger SFF ska finnas ett förbunds-
kansli. 
 

5.6.1 SFF skall ha ett förbundskansli. Förbunds-
kansliet är förbundsstyrelsens verkstäl-
lande organ och handlägger de uppgifter 
som åligger förbundet. 
Förbundskansliet är förbundets verksam-
hetsort. 
 

 

  5.7 Anställd personal 
 

 

  5.7.1 Förbundsstyrelsen kan besluta om an-
ställning av personal som utför de arbets-
uppgifter som beslutas av Förbundsstyrel-
sen. Arbetsuppgifterna ska formuleras i 
särskilda befattningsbeskrivningar.  
 

 

  5.7.2 Förbundet är arbetsgivare för anställd 
personal. Alla beslut som rör anställning, 
anställningsvillkor samt arbetsuppgifter 
för anställd personal ska behandlas och 
beslutas av Förbundsstyrelsen.  
 

 

5.6 SFF-Filatelisten 5.8 Medlemstidskrift 
 

 

5.6.1 Styrelsen utser ansvarig utgivare och 
redaktör för SFF-Filatelisten. 
 

5.8.1 Förbundsstyrelsen utser ansvarig utgivare 
och redaktör för medlemstidskriften. 
 

 

  5.9 Webbsida på Internet 
 

 

  5.9.1 Förbundsstyrelsen utser ansvarig utgivare 
samt administratör för webbsidan. 
 

 

6 STADGEÄNDRING OCH UPPLÖS-
NING 

6 STADGEÄNDRING OCH UPPLÖSNING 
 

 

6.1 Stadgeändring 6.1 Stadgeändring 
 

 

6.1.1 Ändring av dessa stadgar kan endast 
ske vid ordinarie förbundskongress. 

6.1.1 Ändring av dessa stadgar kan endast ske 
vid ordinarie Förbundskongress. 
 

 

6.1.2 Förslag till ändring kan framläggas av 
förbundsstyrelsen, förbundsmedlem 
eller av ansluten förening. Förslag kan 
även framläggas av associerad organi-
sation. 
 

6.1.2 Förslag till stadgeändring kan framläggas 
av förbundsstyrelsen, envar förbunds-
medlem och av ansluten förening.  
 

 

6.1.3 Förslag till ändring ska skriftligen vara 
förbundskansliet till handa senast den 
31 december. 
 

6.1.3 Förslag till stadgeändring ska skriftligen 
vara förbundskansliet tillhanda senast den 
15 december året före ordinarie kongress. 
 

 

  6.1.4 Inkomna förslag till stadgeändringar skall 
snarast göras tillgängliga för förbundets 
medlemmar genom publicering på SFF:s 
webbsida på Internet samt tillställas före-
ningarna. 
 

 

6.1.4 För beslut om stadgeändring fordras 
minst två tredjedelar av de vid för-
bundskongressen avgivna rösterna. 
 

6.1.5 För beslut om stadgeändring fordras bifall 
av minst två tredjedelar av de vid för-
bundskongressen avgivna rösterna. 

 

6.2 Upplösning 
 

6.2 Upplösning 
 

 

6.2.1 För upplösning av SFF fordras beslut 
av två på varandra följande förbunds-
kongresser, varav minst en ordinarie. 
Minst tre månader måste förflyta mel-
lan dessa kongresser. 

6.2.1 För upplösning av SFF fordras beslut av 
två på varandra följande förbundskon-
gresser, varav minst en ordinarie. Minst 
tre månader måste förflyta mellan dessa 
kongresser. 

 

6.2.2 För giltigt beslut fordras att minst fyra 
femtedelar av de på vardera kongres-
serna avgivna rösterna biträder för-
slaget. 
 

6.2.2 För giltigt beslut fordras att minst fyra 
femtedelar av de på vardera kongresser-
na avgivna rösterna biträder förslaget. 
 

 

6.2.3 Förslag till upplösning ska läggas fram 6.2.3 Förslag till upplösning ska läggas fram på  

på sätt som föreskrivs om ändring av 
stadgar. 
 

sätt som föreskrivs om ändring av stad-
gar. 
 

6.2.4 Vid beslut om upplösning ska beslut 
fattas om disposition av SFF:s till-
gångar. Dessa ska användas för än-
damål som gagnar filatelin. 
 

6.2.4 Vid beslut om upplösning ska beslut fattas 
om disposition av SFF:s tillgångar. Dessa 
ska användas för ändamål som gagnar 
filatelin. 
 

 

 


