










Röstlängd 2021-12-31

Föreningsnamn Kommun

1Life IF Örnsköldsvik

338 Småland Triathlon & MF Ljungby

3City Triathlon Trollhättan

Aktivitus Sports Club Göteborg

Alingsås Triathlonklubb Alingsås

1 Alnö Race Team Sundsvall

Anderstorp OK Gislaved

Andrarums IF Tomelilla

Apladalens Löparklubb Värnamo

Athletic Club Salt Lake Nacka

AXA Sports Club Stockholm

2 Bauer Endurance Club Jönköping

Bjäre Triathlon Ängelholm

Björnstorps IF Lund

Bohuslän Endurance Sports Club Göteborg

Bokenäs IF Uddevalla

Brittatorps TK Växjö

Bromma SS Stockholm

Bromöllaortens Simsällskap Bromölla

Brudpiga RK Leksand

CK Fix Helsingborg

CK Sävast Boden

3 CK U6 Tidaholm

Club Active Island Tjörn Tjörn

Colting Borssén Triathlonklubb Borås

CSK Ludvika Ludvika

Cycling Academy Sport Club Laholm

Cykelklubben SubXX Stockholm

Dalarö SK Haninge

4 Dalregementets IF Falun

Donkeys Triathlon Göteborg

EC Sports Club Norrköping

Eksjö Garnison IF Eksjö

Ekängens IF Linköping

Elmhults SC Älmhult

Emmaboda SS Emmaboda

Enköpings CK Enköping

Ericsson Stockholm IK Stockholm

Eskilstuna IK Triathlon Eskilstuna

Fagersta Södra IK Fagersta

Falu SS Falun

Finspångs Cykelamatörer Finspång

FK Herkules Triathlon Mölndal

Flen Sport & Hälsa IF Flen
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FMTIS IF Örebro

Fredrikshof IF CK Stockholm

Frosta Multisport Höör

Färjestadens Motions IF Mörbylånga

Glasrikets RC Nybro Nybro

Gnosjö FK Gnosjö

Gråmanstorp Runners Klippan

5 Gällivare Endurance Club Gällivare

Gävle Triathlon Klubb Gävle

Göteborgs Atlet- & Triathlonsällskap Göteborg

Halmstad Garnisons IF Halmstad

Halmstad Triathlon & Multisport Halmstad

Hedemora Endurance Club Hedemora

6 Heleneholms IF Tri Team Malmö

Hemsö IF Härnösand

HiQ Sports Club Stockholm

Hisingens CK Göteborg

Hjo Velocipedklubb Hjo

Horla Friskvårdsförening Vårgårda

Hossmo RC Kalmar

Hudik Triathlon Klubb Hudiksvall

Hultsfreds LK Hultsfred

Hälle IF Uddevalla

Hässleholm Freeflow AC Hässleholm

Höga Kusten Cyklisterna Kramfors

Högby IF Borgholm

Höglandets Triathlon Nässjö

I 2 IF Karlstad Karlstad

IBM Club Sweden Stockholm

IF Göta Karlstad Karlstad

IF Mantra Sport Uppsala

7 IFK Sala Sala

IFK Österbymo Ydre

IK CAPA Karlstad

IK Fyris Uppsala Uppsala

IK Granit Sotenäs

IK NocOut.se Linköping

IK Trasten Mark

IK Vinco Ystad

IK Wilske Falköping

IKHP Huskvarna Jönköping

Ironmaniac Triathlon Club Huddinge

IS Göta Friidrott & Triathlon Helsingborg

Julita Triathlon Katrineholm

Järfälla Triathlonförening Järfälla

KA 3 IF Gotland

Kalmar CK Kalmar

Kalmar RC Triathlon Kalmar
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Kalmar SS Kalmar

Karlsborgs Simklubb Karlsborg

Karlshamns SK Karlshamn

Karlskrona SS Karlskrona

Karlstads SS Karlstad

KIF Toredal Salem

Kinds Go Green CK Tranemo

Kisa SK Kinda

KK Karpen Perstorp

Klubb Sisu Multisport & Triathlon Helsingborg

Knivsta CK Knivsta

Korpen Vadstena Motionsidrottsförening Vadstena

Kristianstads TK Kristianstad

Kristinehamns Multisport Klubb Kristinehamn

Kungsbacka SS Kungsbacka

Kungsörs SK Kungsör

Kållandsö GOIF Lidköping

Lidingö Triathlon Lidingö

Lidköpings CK Lidköping

Lindecyklisterna Nora

Lulekamraterna Motion och Löparklubb Luleå

Luleå CK Luleå

Luleå Triathlon Boden

Lysekil SLF Lysekil

Lödde Tri Kävlinge

Lönashults GoIF Alvesta

Markaryd Friluftsklubb Markaryd

8 Mattila Idrottsklubb Torsby

Maxprestation Sports Club Västervik

Midnight Warriors Triathlon Club Borås

MIND Triathlon Sports Club Hässleholm

MOB IF Nacka

Mora CK Mora

Mora Triathlonklubb Mora

Motala Triathlon Club Motala

Mälardalens Triathlonklubb Västerås

Mälarö SOK Ekerö

Mölndal Outdoor IF Mölndal

Mörbylånga GOIF Mörbylånga

Norbergs CK Norberg

Nordic Triathlon & Endurance Club Kalmar

Norra Stockholm Endurance Österåker

Norrköping Triathlon Norrköping

Näset Triathlonklubb Vellinge

Ocab RunningClub Kalmar

Oskarshamns SK Oskarshamn

Peking Athletes Norrköping

Qwarnsveden Triathlonklubb Borlänge

8



Race & Shine Sports Club Sollentuna

Rejlers IF Växjö

Ringmurens CK Gotland

Ringsjö SK Hörby

Roden Triathlon Club Vallentuna

Ronneby SS Ronneby

Rooster Club Varberg IF Varberg

Roslagens Triathlon IF Norrtälje

Ryssbergets IK Bromölla

Saltsjöbaden Triathlonsällskap Nacka

Sandvikens CK Sandviken

Sharks Sports Club Solna

Sigtuna Märsta Arlanda CK (SMACK) Sigtuna

Sigtuna Sports Club Sigtuna

9 Sillhövda AIK Karlskrona

Sjöbo SS Sjöbo

SK 1970 Borås

SK Elfsborg Borås

SK Ena Enköping

SK Graal Markaryd

Skellefteå AIK CK Skellefteå

Skruvstads Idrottsklubb Grums

Skövde Triathlonklubb Skövde

Slite Sportklubb Gotland

SLK Oxelösund Oxelösund

Sockertoppen IF Strömsund

SOK Knallen Borås

Solvikingarna Göteborg

South Wermland Sports Club Säffle

Sports Club SPC Vallentuna

Springtime Sports Club Stockholm

Spårvägen SF Stockholm

Stallarholmens SK Strängnäs

Stockholm City Triathlon Stockholm

Stockholm Långdistansklubb Stockholm

Stockholm Multisport Klubb Stockholm

Strängnäs CK Strängnäs

Stöcke TS Järnet Umeå

10 Säters IF Triathlon Säter

Sävedalens Cykelklubb Partille

Söderhamns Skärgårds Multisportförening Söderhamn

Södertörns CK Haninge

Team 30K IF Skövde

Team B3 IF Sundsvall

Team Blekinge LF Karlskrona

Team Gnestahälsa IF Gnesta

Team Jarla Cykelklubb Stockholm

Team Kalmarsund Cykelklubb Mörbylånga
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Team KBK Bikes CK Falun

Team Kungälv IS Kungälv

11 Team LeWa Sport Motala

Team Ormsalva Athletic Club Mora

Team Power Woman Stockholm

Team Simcoachen Göteborg

Team Sméstan CK Triathlon Eskilstuna

Team Snabbare IF Nacka

Team Swedemount SC Tanum

Team Trelleborg Triathlon Trelleborg

Telia Idrott o Fritidsförening Jönköping

Terrible Tuesdays Athletic Club Stockholm

Tierps CK Tierp

Tjust Bike & Running Club Västervik

TOT Triathlon Club Stockholm

Tranemo IF Skidklubb Tranemo

Triathlon Syd Lund

12 Triathlon Väst Göteborg

Trifit Idrottsförening Jönköping

Trimate SK Högsby

TwinPeaks Triathlon Klubb Falköping

Ulricehamns Triathleter Ulricehamn

Umara Sports Club Göteborg

13 Umeå SS Umeå

UT Kolmården Norrköping

Utbrytarna SK Huddinge

Valbo AIF Gävle

Vallentuna CK Triathlon Vallentuna

Vansbro AIK Simklubb Vansbro

Varbergs Sim Varberg

Vélo Performance Racing Team Nora

14 Väsby SS Triathlon Upplands-Väsby

Västerås Cykelklubb Västerås

Västerås Löparklubb Västerås

15 Västerås Simsällskap Västerås

Västerås Triathlonklubb Västerås

Västra Ämtervik IF Sunne

YO Running Club Stockholm

Åkersberga Triathlonförening Österåker

Ålems OK Mönsterås

Älta Triathlon Club Nacka

Örebro AIK Örebro

Örestadscyklisterna IF Landskrona

Östersund Triathlon Östersund
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Svenska Triathlonförbundet

802400-0997

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31.

Styrelsen avger följande årsredovisning

Innehåll Sida

Förvaltningsberättelse 2

Resultaträkning 4

Balansräkning 5

Noter 7

Om inte annat anges, redovisas alla belopp i kronor.  Uppgifter inom parentes avser

föregående år.
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Svenska Triathlonförbundet

802400-0997

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Allmänt om verksamheten

* Svenska Triathlonförbundet (STF) är en ideell förening med uppgift att administrera,

utveckla och marknadsföra idrotten triathlon, samt multisporterna duathlon, aquathlon,

vintertriathlon, terrängtriathlon och paratriathlon i Sverige.

* STF är anslutet till Riksidrottsförbundet (RF), Sveriges Olympiska Kommitté (SOK),

World Triathlon och Europe Triathlon.

Främjande av föreningens ändamål

* Att i linje med ett av STF långsiktiga mål etablera VM tävlingen i Stockholm igen,

som en del i World Triathlons VM-serie.

* Att fortsatt hämta hem internationella event och mästerskap.

* Att fortsatta utveckla Svenska Triathloncupen och alla övriga arrangemang.

* Att etablera svenska triathleter på högsta internationella nivå.

* Att triathlon fortsätter att växa som bredd- och ungdomsidrott.

* Att inkludera paratriathlon som en väl integrerad del i svensk triathlon.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

* Coronapandemin hade fortsatt stor påverkan på svensk triathlons verksamhet – tävlingar,

träningar och läger behövdes ställas in.

* Coronapandemin under 2021 medförde även fortsatta utmaningar vad gäller resor och flera

internationella tävlingar ställdes in eller belades med strikta restriktioner.

* På grund av coronapandemin genomfördes årsmötet i mars 2021 digitalt.

* 2021 tvingades Elitkommittén att ställa in U23 VM och VM i Edmonton på grund av strikta

restriktioner i Canada, vilka vi inte kunde leva upp till. Svenska Triathlonförbundet tvingades

även ställa in ungdoms-EM i Alanya på grund av UD avrådan för icke nödvändiga resor.

* Annie Andersson, tränare på NIU i Falun har blivit antagen i SOK programmet

olympisk offensiv, med målet att utbilda och utveckla kvinnliga tränare mot att vara en del av

truppen mot OS 2028 eller 2032.

* Tre STF tränare har blivit antagna i Sveriges Olympiska Kommittés tränarprogram;

Annie Andersson genom programmet olympisk offensiv, Andreas Thell, tränare för Gabriel

Sandör i Topp och talangprogrammet samt Henrik Jansson, tränare i Väsby SS Triathlon.

* Kvalperioden till OS i Tokyo startade upp igen 15 maj och löpte fram till 14 juni 2021.

Gabriel Sandör har gjort en fantastisk prestation, från att bygga upp ranking för att komma

med på startlistan till en intensiv tävlingsplan mellan 2018-2021. Bästa världscup 2021 blev

för Gabriel i Karlovy Vary olympisk distans med en fin 7:e plats. Bästa sprintdistans var

världscupen i Arzachen och World Triathlon Series i Hamburg, där Gabriel placerade sig

på en 10:e respektive 12:e plats. När kvalperioden stängde 14 juni 2021 var Gabriel nummer

två på väntelistan till en OS start i Tokyo.

* Till EM i Kitzbühel valde Elitkommittén att ta ut 11 aktiva (junior, U23, senior) för att tävla

individuellt och i mix stafett. Formatet för EM var på distansen supersprint, med semifinal

och möjlighet till att kvalificera sig till en A- eller B-final. Laget gjorde en bra semifinal, där
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sju av elva uttagna gick vidare till en final. Tilda Månsson stod för en fantastisk prestation

när hon vann en silvermedalj, trots att hon är två år yngre än de äldsta tjejerna. 

* Junior VM var planerat att gå på Bermuda men ställdes in på grund av pandemin och

tävlingen flyttades till Quarteira, Portugal. Sverige ställde upp med fyra juniorer, där

Tilda Månsson stod för en historisk prestation genom ett junior VM silver och

svensk triathlons första medalj på ett JVM.

* Jesper Svensson stod för en imponerande prestation genom att ta en silvermedalj på

VM i långdistans, Almere, på snabba tiden 7:39:25.

* Den 16 augusti kröntes Patrik Nilsson till Europamästare på Ironman Frankfurt.

* Lisa Nordén och Rasmus Svenningsson stod för fina prestationer genom att vinna

Ironman Lake Placid, New York.

* Sara Svensk stod för en fantastisk prestation genom att vinna Ironman Cozumel på världens

snabbaste Ironman tid för damer, 8:22:41.

* Till Ironman-VM 2021 hade fem svenskar kvalificerat sig; Patrik Nilsson, Robert Kallin,

Rasmus Sveningsson, Lisa Nordén och Sara Svensk. Tävlingen flyttades emellertid

fram till 2022.

* Try Triathlon konceptet har fortsatt utvecklas och etablerat sig hos flertalet föreningar under

året där aktivitet skapats för aktiva i alla åldrar. Projektet finansieras med stöd från RF och

Svenska Spel inom ramen för idrottens satsning ”Tillsammans för fler i rörelse”.

* STF har tillsammans med RF-SISU skapat ett samverkansprojekt inom

ramen för föreningsutveckling.

* I januari 2021 startade det 3-åriga Arvsfondsprojektet "Triathlon för alla".

* Lotta Johansson tilldelades den fina utmärkelsen "World Triathlon Women's Committee

Award of Excellence 2021" från World Triathlon.

* Ola Silvdahl valdes in som ledamot i Europe Triathlons styrelse.

* Beth Friberg är ledamot i Audit Kommitté, World Triathlon.

* Lotta Kellander är ledamot i Riksidrottsstyrelsen.

* Ria Damgren Nilsson är ledamot och vice ordförande i SOK:s styrelse.

* STF samarbetspartner under året har varit Scandic, ON, Trimtex och Apollo.

Medlemmar

* 232 (246) föreningar var anslutna till STF per 2021-12-31

Flerårsöversikt

2021 2020* 2019*

Offentligrättsliga bidrag 6 151 238 3 501 895 6 086 893

Nettoomsättning 1 955 728 2 110 746 5 547 501

Övriga intäkter 1 995 251 2 248 579 220 560

Årets resultat 183 693 1 180 490 -780 369

Eget kapital 2 500 494 2 316 800 1 136 310

Soliditet % 37 44 21

* Uppställningen skiljer sig från föregående års årsredovisning, men jämförelsetalen har

anpassats för att vara jämförbara mot 2021.
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Svenska Triathlonförbundet

802400-0997

RESULTATRÄKNING NOT 2021 2020

1

Föreningens Intäkter

Medlemsavgift 351 000 369 000

Offentligrättsliga bidrag 2 6 151 238 3 501 895

Nettoomsättning 3 1 955 728 2 110 746

Övriga intäkter 3 1 995 251 2 248 579

Summa intäkter 10 453 217 8 230 220

Kostnader

Övriga externa kostnader 4 -5 253 299 -2 843 508

Personalkostnader 5 -5 015 279 -3 988 095

Avskrivning av materiella och

immateriella anläggningstillgångar 0 0

Summa kostnader -10 268 578 -6 831 603

Verksamhetens resultat 184 639 1 398 618

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från övriga värdepapper 0 -217 367

Räntekostnader och liknande poster -946 -761

-946 -218 128

Resultat efter finansiella poster 183 693 1 180 490

Årets resultat 183 693 1 180 490
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Svenska Triathlonförbundet

802400-0997

BALANSRÄKNING NOT 2021 2020

1

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 6 0 0

0 0

Summa anläggningstillgångar 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Varulager 26 075 31 158

26 075 31 158

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 19 488 12 775

Övriga fordringar 27 981 0

Förutbetalda kostnader och upplupna

intäkter 105 933 89 277

153 402 102 052

Kassa och bank 6 617 662 5 150 444

6 617 662 5 150 444

Summa omsättningstillgångar 6 797 139 5 283 655

SUMMA TILLGÅNGAR 6 797 139 5 283 655
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Svenska Triathlonförbundet

802400-0997

BALANSRÄKNING NOT 2021 2020

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 7

Balanserat kapital 2 316 800 1 136 310

Årets resultat 183 693 1 180 490

2 500 494 2 316 800

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 0 0

Leverantörsskulder 6 602 4 500

Övriga kortfristiga skulder 665 346 503 430

Upplupna kostnader och

förutbetalda intäkter 8 3 624 697 2 458 924

4 296 645 2 966 854

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 797 139 5 283 655
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Svenska Triathlonförbundet

802400-0997

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (Noter)

Not 1 Redovisnings-och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättas  i enlighet med årsredovisningslagen och

Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Vidare har Riksidrottsförbundets rekommendationer tillämpats.

Avskrivningar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt

plan. Anskaffningsvärdet har minskats med eventuella bidrag som erhållits. Avskrivning görs systematiskt över den

bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider.

Balanserade spelarrättigheter Den ursprungliga kontraktstiden utgör underlag till

avskrivningen

Hyresrätter Kontraktstiden

Byggnader 20 – 50 år 

Kontorsinventarier 5 år

Maskiner av olika slag 7 år

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet

Eget kapital i förehållande till balansomslutningen.

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i specialidrottsförbundet.

Upplysningar till resultaträkningen

Not 2 Offentligrättsliga bidrag 2021 2020

Kommun  0 0

Stat     0 0

Landsting 0 0

RF 3 682 444 3 189 326

SOK 411 614 312 570

Allmänna Arvsfonden 2 057 180 0

EU     0 0

Summa     6 151 238 3 501 895
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Svenska Triathlonförbundet

802400-0997

Not 3 Nettoomsättning

2021 2020

Nettoomsättningen fördelas sig enligt följande:

Idrottsverksamhetens intäkter 1 023 241 1 328 683

Sponsring, reklam, annonser 369 000 178 699

Lotterier, bingo och försäljningsintäkter 563 487 603 364

Övriga föreningsintäkter 1 995 251 2 248 579

Summa 3 950 979 4 359 325

Not 4 Upplysning om övriga externa kostnader

2021 2020

Idrottsverksamhetens kostnader 3 704 058 1 325 928

Sponsor/reklamkostnader 124 009 27 514

Lotteri/bingokostnader och

försäljningskostnader 94 367 310 930

Övriga externa kostnader 1 330 865 1 179 136

Summa 5 253 299 2 843 508

Not 5 Medelantalet Anställda

Medelantalet  anställda 2021 2020

9 7

Not 6 Inventarier och verktyg

2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 51 346 51 346

Försäljningar och utrangeringar -51 346 0

Erhållna bidrag på försäljningar och utrangeringar

Årets erhållna bidrag 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 51 346

Ingående avskrivningar enligt plan -51 346 -51 346

Försäljningar och utrangeringar 51 346 0

Årets avskrivning 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan 0 -51 346

Bokfört värde 0 0

Not 7 Eget kapital

Balanserat Ändamåls Totalt

kapital bestämt eget kapital

Ingående balans 2 316 800 0 2 316 800

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 0 0

Reservering av ändamålsbestämda medel 0 0

Årets resultat 183 693 0 183 693

Utgående balans 2 500 494 0 2 500 494
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Svenska Triathlonförbundet

802400-0997

Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna semesterlöner 194 902 195 464

Avsättning distrikt 507 552 509 188

Para Arvsfonden uppl kostn & förutb int 15 000 0

Övriga poster* 2 907 243 1 754 273

Summa 3 624 697 2 458 924

*I beloppet ingår ej utnyttjade medel av Riksidrottsförbundet (RF) gällande verksamhets- 

och projektstöd 2020-2021 som får nyttjas 2022 samt återstartsstöd.

RF Verksamhetsstöd Barn- och ungdomsidrott 406 508 350 000

RF Verksamhetsstöd Elitidrott 0 51 000

RF Verksamhetsstöd Vuxenidrott 192 630 130 000

RF Projektstöd Internationellt utvecklingsarbete 82 652 56 450

RF Återstartsstöd Elit 300 000 0

RF Återstartsstöd del 1 1 000 000 0

Summa 1 981 790 587 450

Årsredovisningens påtecknande

Göteborg Enligt datum som framgår av elektronisk signatur.

Henrik Nöbbelin, ordförande Ria Damgren Nilsson, vice ordförande

Jonas Hedeback Åke Lantz

Johanna Green Jannike Linné

Tobias Marklund Jonas Rylander

Jenny Nilsson, aktivas representant Charlotte Johansson, personalrepresentant

Revisorspåteckning:

Min revisionsberättelse har avgivits enligt datum som framgår av elektronisk signatur.

Karin Eriksson

Auktoriserad revisor

Grant Thornton
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Verification

Transaction ID HJxFEouYAF-BkbKNsOtRY

Document STF_arsredovisning_2021_SKARP.pdf

Pages 9

Sent by Karin Eriksson

Signing parties

Henrik Nöbbelin henrik.nobbelin@svensktriathlon.org Action: Sign Method: Swedish BankID

Ria Damberg Nilsson ria.damgren@svensktriathlon.org Action: Sign Method: Swedish BankID

Jonas Hedeback jonas.hedeback@svensktriathlon.org Action: Sign Method: Swedish BankID

Åke Lantz ake.lantz@svensktriathlon.org Action: Sign Method: Swedish BankID

Johanna Green johanna.green@svensktriathlon.org Action: Sign Method: Swedish BankID

Jannike Linné jannike.linne@svensktriathlon.org Action: Sign Method: Swedish BankID

Tobias Marklund tobias.marklund@svensktriathlon.org Action: Sign Method: Swedish BankID

Jonas Rylander jonas.rylander@svensktriathlon.org Action: Sign Method: Swedish BankID

Jenny Nilsson jennynilsson87@yahoo.se Action: Sign Method: Swedish BankID

Charlotte Johansson info@svensktriathlon.org Action: Sign Method: Swedish BankID

Karin Eriksson karin.eriksson@se.gt.com Action: Sign Method: Swedish BankID

Activity log

E-mail invitation sent to henrik.nobbelin@svensktriathlon.org
2022-02-03 16:56:43 CET,

E-mail invitation sent to tobias.marklund@svensktriathlon.org
2022-02-03 16:56:43 CET,

E-mail invitation sent to jonas.hedeback@svensktriathlon.org
2022-02-03 16:56:43 CET,

E-mail invitation sent to johanna.green@svensktriathlon.org
2022-02-03 16:56:43 CET,

E-mail invitation sent to ria.damgren@svensktriathlon.org
2022-02-03 16:56:43 CET,

E-mail invitation sent to jennynilsson87@yahoo.se
2022-02-03 16:56:43 CET,

E-mail invitation sent to ake.lantz@svensktriathlon.org
2022-02-03 16:56:43 CET,
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E-mail invitation sent to jannike.linne@svensktriathlon.org
2022-02-03 16:56:43 CET,

E-mail invitation sent to jonas.rylander@svensktriathlon.org
2022-02-03 16:56:43 CET,

E-mail invitation sent to info@svensktriathlon.org
2022-02-03 16:56:43 CET,

Clicked invitation link Charlotte Johansson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.99 Safari/537.36,2022-02-03
16:57:34 CET,IP address: 213.65.151.33

Clicked invitation link Ria Damberg Nilsson
Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-G960F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.98 Mobile Safari/537.36,2022-
02-03 16:59:32 CET,IP address: 94.191.136.9

Clicked invitation link Tobias Marklund
Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-G991B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.98 Mobile Safari/537.36,2022-
02-03 17:01:18 CET,IP address: 83.226.126.13

Document signed by TOBIAS MARKLUND
Birth date: 13/05/1975,2022-02-03 17:03:08 CET,

Clicked invitation link Jenny Nilsson
Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SAMSUNG SM-G973F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/16.0
Chrome/92.0.4515.166 Mobile Safari/537.36,2022-02-03 17:11:55 CET,IP address: 78.30.19.35

Document signed by JENNY NILSSON
Birth date: 16/10/1987,2022-02-03 17:13:37 CET,

Document signed by Inger Petra Charlotte Johansson
Birth date: 24/02/1969,2022-02-03 17:16:10 CET,

Clicked invitation link Åke Lantz
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.2 Mobile/15E148
Safari/604.1,2022-02-03 17:43:55 CET,IP address: 81.228.146.232

Document signed by ÅKE LANTZ
Birth date: 22/07/1955,2022-02-03 17:44:58 CET,

Clicked invitation link Jannike Linné
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.2 Safari/605.1.15,2022-02-03
18:59:21 CET,IP address: 98.128.181.124

Document signed by JANNIKE LINNÉ
Birth date: 08/09/1967,2022-02-03 19:06:55 CET,

Clicked invitation link Jonas Hedeback
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.2 Mobile/15E148
Safari/604.1,2022-02-04 07:14:43 CET,IP address: 217.215.152.207

Document signed by JONAS HEDEBACK
Birth date: 17/11/1978,2022-02-04 07:17:08 CET,

Document signed by Maria Ulrika E Damgren Nilsson
Birth date: 04/02/1969,2022-02-04 08:35:51 CET,

Clicked invitation link Johanna Green
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2022-02-04 10:11:43 CET,IP address: 83.233.60.193
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Clicked invitation link Henrik Nöbbelin
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.99 Safari/537.36,2022-02-04
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Clicked invitation link Jonas Rylander
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.71 Safari/537.36,2022-
02-07 19:45:53 CET,IP address: 85.226.140.72
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Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.99 Safari/537.36
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till årsmötet i Svenska Triathlonförbundet 
Org.nr. 802400-0997 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska 
Triathlonförbundet för år 2021. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2021 och 
av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga 
delar. 

Jag tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är 
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen 

Detta dokument innehåller även annan information än 
årsredovisningen och återfinns som en separat handling till årsmötet. 
Det är styrelsen som har ansvaret för denna andra information. 

Mitt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna 
information och jag gör inget uttalande med bestyrkande avseende 
denna andra information. 

I samband med min revision av årsredovisningen är det mitt ansvar att 
läsa den information som identifieras ovan och överväga om 
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag även den 
kunskap jag i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en 
väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rapportera detta. Jag har inget att 
rapportera i det avseendet. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 

väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
beslut har fattats om att avveckla verksamheten. 

Revisorns ansvar 

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och 
att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för
att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av
intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den
interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används
och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och
tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag
drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i
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revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan 
fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag 
identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalande 

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en 
revision av styrelsens förvaltning för Svenska Triathlonförbundet för 
år 2021. 

Jag tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är 
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som ansvarar för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig 
till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
föreningen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min 
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 
Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och 
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för 
föreningens situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. 

Göteborg, enligt datum som framgår av elektronisk signering 

Karin Eriksson 

Auktoriserad revisor 
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Budget 2021 Utfall 2021-12-31

2 316 800 2 316 800 

2 600 000 761 624 
642 812 333 180 
680 000 204 264 

1 063 000 1 245 273 
0 2 850 

2 713 040 2 057 180 
670 000 441 709 

0 0 
86 450 21 299 

0 0 
0 0 

1 374 000 1 229 164 
3 054 000 3 783 358 

0 86 280 

12 883 302 10 166 181 

2 354 000 1 351 873 
607 812 324 421 
680 000 204 264 

1 602 000 1 375 588 
0 7 332 

2 713 040 2 057 180 
400 000 192 021 
180 000 245 475 

86 450 21 299 
150 000 100 047 
330 000 295 669 

3 580 000 3 556 571 
200 000 164 467 

0 86 280 

12 883 302 9 982 488 

0 183 693 

0 0 

Ingående balans

INTÄKTER
Arrangemang
Bredd & Motion
Barn & Ungdom
Elit*
Paratriathlon STF
Paratriathlon Arvsfonden
Marknad**
Kommunikation
Omvärld
Ledning
Kansli
Personal
Gemensam
Distrikt

Summa intäkter

KOSTNADER
Arrangemang
Bredd & Motion
Barn & Ungdom
Elit*
Paratriathlon STF
Paratriathlon Arvsfonden
Marknad
Kommunikation
Omvärld
Ledning
Kansli
Personal
Gemensam
Distrikt

Summa kostnader

VERKSAMHETENS RESULTAT

FINANSIELLA INVESTERINGAR

ÅRETS RESULTAT 0 183 693 

Utgående balans 2 316 800 2 500 494 

* Till denna summa skall bland annat läggas ett värde om ca 300.000 kronor från sponsor/"value in kind"
avseende elitläger på Playitas.

** Till denna intäkt skall läggas "value in kind" från sponsorer, till ett värde om för närvarande ca 600.000 kronor
där produkterna används inom alla verksamhetsområden. Ytterligare förhandlingar pågår.

Intäkter och kostnader avseende Utbildning ryms inom respektive verksamhetsområde.

Svenska Triathlonförbundet 
Budget och utfall 2021
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Budget 2021 Utfall 2021-12-31
Ingående balans 2 316 800 2 316 800 

INTÄKTER

Arrangemang
Stockholm 1 350 000 0 
Linköping 700 000 490 938 
Arlandastad Tri 0 55 736 
STF Tävlingar Övrigt 0 0 
Arrangemang Övrigt 100 000 65 570 
Sanktionsavg./Försäkring 450 000 149 380 
TD/HD/TO/Domare/TK 0 0 

Bredd & Motion
Playitas/Aqua 100 000 31 371 
AG Tävlingar 0 3 935 
Bredd Övrigt 0 0 
RF Verksamhetsstöd Vuxenidrott 300 000 107 370 
TRY Triathlon 242 812 190 504 

Barn & Ungdom
RF Verksamhetsstöd B&U 610 000 203 492 
Träning 25 000 0 
Tävling 0 0 
Tri4fun Koncept 10 000 0 
Utbildning 35 000 0 
Föreningsutveckling 0 0 
Barn & Ungdom Övrigt 0 772 

Elit
RF Verksamhetsstöd Elit 631 000 631 000 
SOK stöd 387 000 454 803 
Senior/U23 5 000 63 086 
Junior 5 000 39 570 
Ungdom 5 000 18 160 
Lång 30 000 33 664 
Duathon/Vinter Triathlon 0 0 
Elit Övrigt 0 4 990 
DSA 0 0 
Tränarutveckling 0 0 

Paratriathlon STF 0 2 850 
Paratriathlon Arvsfonden 2 713 040 2 057 180 
Marknad 670 000 441 709 
Kommunikation 0 0 
Omvärld

RF stöd Projekt International 86 450 3 798 
Europe Triathlon 0 17 501 

Ledning 0 0 
Kansli 0 0 
Personal

RF stöd Projekt Sportchef Landslag X 400 000 400 000 
SOK stöd Sportchef 130 000 0 
RF Verksamhetsstöd B&U 700 000 700 000 
NIU Malmö 144 000 128 000 
Personal Övrigt 0 1 164 

Gemensam
RF org. stöd SF 1 360 000 1 360 000 
RF komp. stöd Covid-19 0 1 477 678 
Medlemsavgifter 375 000 351 000 
Licenser 1 319 000 493 300 
Gemensam Övrigt 0 101 380 
RF återstartsstöd 0 0 

Distrikt 0 86 280 

Summa intäkter 12 883 302 10 166 181 

Svenska Triathlonförbundet
Budget och utfall 2021 detalj - Intäkter
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Budget 2021 Utfall 2021-12-31KOSTNADER

Arrangemang

Stockholm 1 375 000 6 890 
Linköping 650 000 864 174 
Arlandastad Tri 0 169 843 
STF Tävlingar Övrigt 160 000 135 110 
Arrangemang Övrigt 120 000 120 181 
Sanktionsavg./Försäkring 15 000 37 330 
TD/HD/TO/Domare/TK 34 000 18 345 

Bredd & Motion
Playitas/Aqua 60 000 20 607 
AG Tävlingar 0 3 940 
Bredd Övrigt 5 000 2 000 
RF Verksamhetsstöd Vuxenidrott 300 000 107 370 
TRY Triathlon 242 812 190 504 

Barn & Ungdom
Träning 120 000 2 949 
Tävling 90 000 83 173 
Tri4fun Koncept 125 000 76 572 
Utbildning 225 000 16 113 
Föreningsutveckling 70 000 928 
Barn & Ungdom Övrigt 50 000 24 529 

Elit
SOK stöd 387 000 454 803 
Senior/U23 320 000 291 128 
Junior 353 000 366 336 
Ungdom 137 000 28 599 
Lång 82 000 17 329 
Duathon/Vinter Triathlon 0 0 
Elit Övrigt 138 000 67 393 
DSA 150 000 150 000 
Tränarutveckling 35 000 0 

Paratriathlon STF 0 7 332 
Paratriathlon Arvsfonden 2 713 040 2 057 180 
Marknad 400 000 192 021 
Kommunikation

IT, Webb, Domäner 84 000 64 198 
STF MF/Kommunikation 66 000 173 248 
Kommunikation Övrigt 30 000 8 029 

Omvärld
RF 250 0 
SOK 29 700 0 
Europe Triathlon 11 500 21 299 
World Triathlon 43 000 0 
Omvärld Övrigt 2 000 0 

Ledning
Årsmöte 30 000 20 476 
Styrelsmöten 80 000 57 409 
Ledning Övrigt 40 000 22 162 

Kansli 330 000 295 669 
Personal inkl. Övrigt 3 580 000 3 556 571 
Gemensam 200 000 164 467 
Distrikt 0 86 280 

Summa kostnader 12 883 302 9 982 488 

VERKSAMHETENS RESULTAT 0 183 693 

FINANSIELLA INVESTERINGAR 0 0 

ÅRETS RESULTAT 0 183 693 

Utgående balans 2 316 800 2 500 494 

Svenska Triathlonförbundet
Budget och utfall 2021 detalj - Kostnader
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Verksamhetsberättelse 2021

Tävlingsresultat

SM/JSM/USM/RM - Duathlon, Arlandastad Duathlon 25 september 
Svensk Mästarinna Tilda Månsson, Väsby SS Triathlon 
Svensk Mästare Hampus Månsson, Väsby SS Triathlon 

Svensk Juniormästarinna Tilda Månsson, Väsby SS Triathlon 
Svensk Juniormästare Hampus Månsson, Väsby SS Triathlon 

Svensk Ungdomsmästarinna Tilda Månsson, Väsby SS Triathlon 
Svensk Ungdomsmästare Oscar Lilja, Frosta Multisport 

Riksmästarinna 40-44 Hanna Törnqvist, Åkersberga Triathlonförening 
Riksmästarinna 45-49 Tina Lilja, Frosta Multisport 
Riksmästarinna 50-54 Susanne Åkerberg, Järfälla Triathlonförening 
Riksmästare 35-39 Tobias Bohman, IFK Österbymo  
Riksmästare 40-44 Martin Bratt, Mora CK  
Riksmästare 45-49 Jerome Senaneuch, Terrible Tuesdays Athletic Club 
Riksmästare 50-54 Jonas Nilsson, Lidköping CK  
Riksmästare 55-59 Magnus Almen, AXA Sports Club  
Riksmästare 65-69 Per-Olof Branzell, IK Fyris Uppsala 

SM/JSM/USM/RM - Sprintdistans, Linköping Triathlon 8 augusti 
Svensk Mästarinna Tilda Månsson, Väsby SS Triathlon 
Svensk Mästare Gabriel Sandör, Terrible Tuesdays Athletic Club 

Svensk Juniormästarinna Tilda Månsson, Väsby SS Triathlon 
Svensk Juniormästare Hampus Månsson, Väsby SS Triathlon 

Svensk Ungdomsmästarinna Tilda Månsson, Väsby SS Triathlon 
Svensk Ungdomsmästare Paul Frayon, Väsby SS Triathlon  

Riksmästarinna 35-39 Evelina Hagelin, Team LeWa Sport 
Riksmästarinna 40-44 Hanna Törnqvist, Åkersberga Triathlonförening 
Riksmästarinna 45-49 Andrea Möllerberg, Väsby SS Triathlon 
Riksmästarinna 50-54 Carina Rasmusson, AXA Sports Club 
Riksmästarinna 55-59 Marie Ekman Motala Triathlon Club 
Riksmästarinna 65-69 Lubov Pospeshina, Skövde Triathlonklubb  
Riksmästare 35-39 Richard Bräckvall, Peking Athletes  
Riksmästare 40-44 Marcus Larsson, KA3 IF 
Riksmästare 45-49 Torbjörn Annell, Mind Triathlon Sports Club  
Riksmästare 50-54 Mattias Arvidsson, Väsby SS Triathlon 
Riksmästare 55-59 Magnus Almen, AXA Sports Club 
Riksmästare 60-64 Mikael Walfridsson, IFK Österbymo  
Riksmästare 65-69 Per-Olof Branzell, IK Fyris Triathlon 
Riksmästare 70-74 Ulf Gunnarsson, Hedemora Endurance Club 

Stafett-SM, Linköping Triathlon 8 augusti 
Svenska mästare Väsby SS Triathlon lag 1 
2:a plats Stöcke TS Järnet 
3:e plats Väsby SS Triathlon lag 6 

SM/RM - Olympisk distans, Stockholm Triathlon 29 augusti 
Inställd pga. Covid-19 

SM/RM - Medeldistans, Challenge Vansbro 4 juli 
Inställd pga. Covid-19 
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SM/RM - Långdistans, Borås Triathlon 11 september 
Svensk Mästarinna Mikaela Holmberg, Terrible Tuesdays Athletic Club 
Svensk Mästare Martin Fredriksson, Terrible Tuesdays Athletic Club 

Riksmästarinna 35-39 Isabella Knutsson, Ulricehamns Triathleter 
Riksmästarinna 40-44 Elin Genneby, IFK Sala 
Riksmästarinna 50-54 Åsa Danell, IK NocOut.se 
Riksmästare 35-39 Oskar Wijk, 338 Småland Triathlon & MF 
Riksmästare 40-44 Per-Anders Persson, Umara Sports Club 
Riksmästare 45-49 Daniel Herstedt, Heleneholms IF Tri Team 
Riksmästare 50-54 Odd Larsson, Norra Stockholm Endurance 
Riksmästare 55-59 Stefan Fennsjö, Team LeWa Sport 

Svenska Triathloncupen 2021 
Svenska Triathloncupen (STC) är en årlig cuptävling som arrangeras av förbundet ihop med lokala 
triathlonklubbar i svenska städer. Denna tävlingsform arrangeras för fjortonde året som 
serie/cuptävling. Fyra arrangemang med tävlingsklass gav poäng och det hölls tävlingar för pojk/flick, 
ungdom, junior och senior. Mastersklasser och föreningsklass inställd 2021 pga. Covid-19. 

Följande triathleter stod på prispallen: 

Senior dam  Senior herr 
1. Tilda Månsson, Väsby SS Triathlon 1. Hampus Månsson, Väsby SS Triathlon
2. Linn Suchomel, Team 30K IF 2. Axel Rosencrantz, Triathlon Väst
3. Klara Hofer Mattsson, Stöcke TS Järnet 3. Simon Lindblom, Kalmar RC Triathlon
4. Selma Westman, Stöcke TS Järnet 4. Oscar Lilja, Frosta Multisport
5. Marie Carlsson, Väsby SS Triathlon 5. Paul Frayon, Väsby SS Triathlon

Junior dam (18-19 år) Junior herr (18-19 år) 
1. Tilda Månsson, Väsby SS Triathlon 1. Hampus Månsson, Väsby SS Triathlon
2. Linn Suchomel, Team 30K IF 2. Axel Rosencrantz, Triathlon Väst
3. Selma Westman, Stöcke TS Järnet 3. Oscar Lilja, Frosta Multisport

Ungdom flickor (16-17 år) Ungdom pojkar (16-17 år) 
1. Tilda Månsson, Väsby SS Triathlon 1. Paul Frayon, Väsby SS Triathlon
2. Selma Westman, Stöcke TS Järnet 2. Oscar Lilja, Frosta Multisport
3. Kristina Vestman, Umeå Simsällskap 3. Noah Petersson, Kalmar RC Triathlon

Flickor (14-15 år) Pojkar (14-15 år) 
1. Elin Rooth, Kalmar RC Triathlon 1. Linus Fredriksson, Skövde Triathlonklubb

2. Hanna Månsson, Väsby SS Triathlon 2. Leon Dahlin, Hedemora Endurance Club
3. Anna Söderqvist, Team LeWa Sport 3. Anton Karlsson, Väsby SS Triathlon

Master damer  Master herrar  
Inställd pga. Covid-19 Inställd pga. Covid-19 

Svenska Föreningscupen 
Inställd pga. Covid-19 

Internationella resultat 2021 

Ironman 70.3 Dubai 12 mars 
Sara Svensk (3), Rasmus Svenningsson (3), Jesper Svensson (6) 

Challenge Gran Canaria 24 april 
Lisa Nordén (3) 

Challenge Cancun 2 maj 
Patrik Nilsson (15) 
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Europe Triathlon Cup Caorle 15 maj 
Ida Burrows (25), Andreas Carlsson (25), Emma Varga (50), Daniel Nöu (44) 

Europe Triathlon Junior Cup Caorle 16 maj 
Linn Suchomel (10), Axel Rosencrantz (37) 

World Triathlon Cup Lisabon 22 maj 
Gabriel Sandör (20)  

Ironman Tulsa 23 maj 
Martin Fredriksson (31), Rasmus Svenningsson (DNF), Alexander Berggren (DNF), Jesper Svensson 
(DNF), Patrik Nilsson (DNF) 

World Triathlon Cup Arzachena 29 maj 
Gabriel Sandör (10)  

Europe Triathlon Cup Olsztyn 29 maj  
Ida Burrows (13), Marie Carlsson (17), Emma Varga (22), Malin Cederberg (41) 

Challenge St Pölten 30 maj 
Caroline Larsson (21), Lisa Nordén (DNF) 

1406Inn International Triathlon Platja d´Aro 30 maj 
Jenny Nilsson (8) 

World Triathlon Championship Series Leeds 6 juni 
Gabriel Sandör (32)  

World Triathlon Cup Huatulco 13 juni 
Gabriel Sandör (14)  

Europe Triathlon Sprint & Relay Championships Kitzbühel 18-20 juni 
Elit: Ida Burrows (39), Emma Varga (57), Marie Carlsson (65), Andreas Carlsson (18), Gabriel Sandör 
(32 semi), Daniel Nöu (68) 

U23: Andreas Carlsson (6), Ida Burrows (20), Daniel Nöu (33) 

Junior: Tilda Månsson (2), Linn Suchomel (31), Axel Rosencrantz (41), Oskar Arvidsson (81), Hampus 
Månsson (DNF) 

Mixed Relay Elit: Emma Varga, Andreas Carlsson, Ida Burrows, Daniel Nöu (14) 

Mixed Relay Junior: Linn Suchomel, Axel Rosencrantz, Tilda Månsson, Oskar Arvidsson (14) 

Ironman 70.3 Elsinore European Championships 27 juni 
Elit: Jesper Svensson (8), Morgan Björkqvist (20) 

AG: F30-34 Anna Bergsten (1), F30-34 Nicole Pelin (3), F35-39 Charlotte Schönbeck (3), M40-44 
Clas Björling (1), M60-64 Christer Carlsson (2)  

Ironman Coeur d´Alene 27 juni 
Karl-Johan Danielsson (7) 

Ironman Lanzarote 3 juli 
Sebastian Norberg (11), Patrik Nilsson (DNF) 

Ironman 70.3 Andorra 4 juli 
Jenny Nilsson (7), Kristoffer Säfström (15) 
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Ironman Lake Placid 25 juli 
Lisa Nordén (1), Rasmus Svenningsson (1) 

Ironman Gdynia 8 augusti   
Robert Kallin (2), Alexander Berggren (15) 

Ironman Germany European Championships 15 augusti 
Patrik Nilsson (1) 

Ironman Copenhagen 22 augusti 
Jesper Svensson (7), Sebastian Norberg (17), Morgan Björkqvist (22) 

Challenge Davos 28 augusti 
Patrik Ericsson (12) 

Challenge Samorin 29 augusti 
Lisa Nordén (8) 

Ironman Hamburg 29 augusti 
Jenny Nae (6), Mirella Karlsson (10) 

Europe Triathlon Challenge Long Distance Championships Roth 4 september 
AG: F35-39 Ewa Hellström (2) 

Europe Triathlon Junior Cup Banyoles 5 september 
Tilda Månsson (1), Hampus Månsson (2), Linn Suchomel (22), Emil Frayon (56), 
Oskar Arvidsson (58), Axel Rosencrantz (DNS) 

Ironman 70.3 Warsaw 5 september 
Jonatan Hugemark (DNF) 

World Triathlon Long Distance Championships Almere-Amsterdam 12 september 
Elit: Jesper Svensson (2), Alexander Berggren (21) 

AG: F45-49 Sara Bergström (3) 

World Triathlon Cup Karlovy Vary 12 september 
Gabriel Sandör (7) 

World Triathlon Championship Series Hamburg 18 september 
Gabriel Sandör (12) 

Ironman 70.3 St George World Championships 18 september 
Elit: Robert Kallin (12) 

AG: F30-34 Anna Bergsten (1) 

Ironman Austria 19 september 
Rasmus Svenningsson (2), Morgan Björkqvist (20), Patrik Nilsson (DNF) 

Europe Triathlon Championships Valencia 25-26 september 
Elit: Andreas Carlsson (39), Gabriel Sandör (DNS) 

Para: Malin Lundström PTS2 (5), Heinrich Wagner PTVI B1 (guide: Oscar Drews) (13) 

AG: M65-69 sprint Kari Aho (1), M65-69 olympisk Kari Aho (1) 

Ironman Chattanooga 26 september 
Karl-Johan Danielsson (6) 
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Challenge Salou 3 oktober 
Lisa Nordén (1) 

Europe Triathlon Cup Barcelona 10 oktober 
Andreas Carlsson (35), Linn Suchomel (47)  

Ironman Mallorca 16 oktober  
Lisa Nordén (4), Mirella Karlsson (11), Patrik Ericsson (34), Dennis Andersson (39), Sara Svensk 
(DNF)  

Challenge Peguera Mallorca 16 oktober 
Patrik Nilsson (22) 

Ironman 70.3 Portugal 24 oktober 
Jesper Svensson (15) 

Ironman Florida 6 november 
Robert Kallin (3) 

World Triathlon Junior Championships Quarteira 6-7 november 
Tilda Månsson (2), Hampus Månsson (32), Axel Rosencrantz (35), Linn Suchomel (DNF) 

Ironman South Africa 21 november 
Rasmus Svenningsson (3), Jesper Svensson (DNF)  

Ironman Cozumel 21 november 
Sara Svensk (1), Sebastian Norberg (11), Patrik Nilsson (DNF) 

Arrangemang 

På grund av fortsatt Corona pandemin under 2021, fick flertal tävlingar ställas in och av tävlingar som 
genomfördes blev många flyttade till perioden augusti-september. Det blev en kort och komprimerad 
säsong. Vi är glada att en del av tävlingarna kunde genomföras dock med anpassningar enligt 
restriktioner. Vi ser en efterfrågan av att vilja tävla som är positivt. Under året fortsattes även med Try 
Triathlon som är ett utmärkt komplement till våra övriga arrangemang. 

Stockholm Triathlon som arrangeras av Svenska Triathlonförbundet tillsammans med lokala 
föreningslivet var planerad till augusti, men fick ställdas in pga. pandemin ytterligare ett år. De 
anmälda (de som flyttades från 2020) erhåller en fri startplats 2022 i stället. 

Under 2021 arrangerades 18 (2020: 1st) tävling med sanktion från STF. 

Genom åren har antalet startar i triathlon/duathlon/aquathlon varit stigande fram till pandemin 2020. 
Under pandemin då många tävlingar ställts in, men även hos de tävlingar som kunna genomföras har 
påverkan varit stor med tappat antal deltagare. 

Arrangörer av Svenska Mästerskap under 2021: (genomfördes med restriktioner) 
SM Duathlon Arlandastad  arrangör: Väsby SS Triathlon  

(flyttades från 1 maj till 25 sept.) 
SM Sprint & stafett-SM Linköping arrangör: Svensk Triathlon och IK NocOut.se 

(flyttades från 6 juni till 8 aug.) 
SM Långdistans  Borås arrangör: Colting Communication AB  

(flyttades från 29 maj till 11 sept.)  

Arrangörer av Svenska Mästerskap under 2021 skulle varit: (inställd pga. Covid-19) 
SM Olympisk distans Stockholm arrangör: Svensk Triathlon 
SM Medeldistans Vansbro arrangör: Vansbro AIK Simklubb 
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Svenska Triathloncupen (STC) 2021: 
MAXI Linköping Triathlon Linköping arrangör: Svensk Triathlon och IK NocOut.se  

(flyttades från 6 juni till 8 aug.) 
Arlandastad Triathlon Arlandastad arrangör: Svensk Triathlon och Väsby SS Triathlon 

(tävlingen ersatte Stockholm Triathlon i STC, 
genomfördes 29 aug.) 

Hallsta Triathlon Hallstahammar arrangör: Mälardalens Triathlonklubb 
(flyttade från 29-30 maj till 18-19 sept.) 

Arlandastad Duathlon Arlandastad  arrangör: Väsby SS Triathlon  
(flyttades från 1 maj till 25 sept.) 

Internationella tävlingar 2021 

Tävling Ort Distans Datum 

Ironman 70.3 Jönköping Jönköping Medel 18 september 

Swedeman Xtreme Triathlon Åre Lång/Xtreme 14 augusti 

Ironman Kalmar Kalmar Lång Inställd 

Tekniska delegater (TD), huvuddomare (HD) och domare 2021 
Årets förutsättningar med stor osäkerhet om tävlingarna kunde komma att genomföras har det förts 
täta dialoger med arrangörer under hela året. Planeringen var länge på paus tills restriktionerna 
släpptes något. Vid de tävlingarna som har genomföras har vi hjälpts åt för att leverera rättvisa 
tävlingar för de tävlande.  

Technical Official (TO) 
Under det gångna året med många restriktioner pga Covid-19 har resande utomlands varit svårt. Trots 
det har någon TO lyckats få till sin resa och har varit ute på internationella tävlingar som ”self funded” 
(SFTO). Tre TO´s har under året förnyat sin level 1 genom World Triathlon digitala E-Seminar. 

En stor händelse inom Technical Official gruppen (TO) i Svensk Triathlon var att Eva Blomqvist blev 
utvald till att vara med som TO under Paralympiska sommarspelen i Tokyo. Eva Blomqvist är level 2 
utbildad TO och vi är jätteglada att Eva fick chansen. Detta är första gången Sverige var 
representerad med en TO på Paralympiska sommarspelen. 

Bredd och motion 

Under året planerades tre breddresor som arrangeras tillsammans med vår samarbetspartner Apollo 
på deras träningsresort Playitas, Fuerteventura. Vi lyckades genomföra ett triathlonläger i januari. 
Tyvärr fick resorna som var inbokade i mars och april avbokas pga. pågående pandemi. 

I september 2021 sjösattes samverkansprojektet med RF-SISU. Projektet bygger på att RF-SISU 
konsulenterna utför en uppsökande verksamhet med föreningsbesök där konsulenten arbetar utifrån 
strategidokumentet Svensk Triathlon 2028 och arbetsmaterial som är skapat av STF tillsammans med 
vår idrottskontakt på RF. Projektet är långsiktigt men kommer utvärderas och utvecklas årligen.  

Under sommaren har Try Triathlon konceptet varit i full gång och flertalet föreningar har använt vårt 
prova på koncept i sina miljöer. Vi har från STF:s sida försökt besöka alla föreningar som varit en del 
av konceptet minst en gång under sommaren för att stötta, motivera och nätverka.  

Det har runt om i landet arrangerats aktiviteter för alla målgrupper med målet att erbjuda träning, 
tävling och gemenskap för alla. 
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Barn och ungdom 

2021 har likt 2020 varit ett utmanande år på många vis, inte minst för våra föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet. Med begränsningar av fysiska träffar har flertalet av de aktiviteter som varit 
planerade fått ställas in, men samtidigt har nya sätt att mötas och aktivera sig genom vår idrott fått liv. 

STF har fortsatt arbeta för att stödja föreningar och utveckla föreningar i sin dagliga verksamhet. 
Under året har några lokala utbildningar genomförts där föreningarna själva fått påverka innehåll 
utifrån behov. Även föreningsbesök har genomförts hos ett antal föreningar för att skapa relationer och 
ge möjlighet för stöd utifrån föreningarnas enskilda förutsättningar.  

Under hela 2021 har konceptet digitala idrottscaféer fortsatt. Under nio tillfällen över året har 
inspirationsföreläsningar och utbildningar erbjudits gratis för alla medlemmar i svensk triathlon. Syftet 
med tillfällena har varit fortbildning och inspiration till ökad motivation. 

Under sommaren genomfördes flertalet Try Triathlon med deltagande från barn och unga med fokus 
på rörelseglädje och delaktighet.  

I samband med årets upplaga av Maxi Linköping Triathlon arrangerades på grund av pandemin ett 
separat event för barn i form av en Try Triathlon & Tri4fun aktivitet. Ett 20-tal barn från olika föreningar 
deltog i loppet där alla deltagare premierades för deltagande. 

STF har under 2021 även kunnat stötta flertalet barn- och ungdomsföreningar med ekonomiska medel 
genom projektstöd IF. Exempel på projekt som beviljats medel genom stödet är uppstart av 
verksamhet för ny åldersgrupp, låneutrustning för att sänka trösklar och stöd för rekryteringsaktiviteter. 

Elit 

Coronapandemin under 2021 medförde fortsatta utmaningar vad gäller resor och flera internationella 
tävlingar ställdes in eller belades med strikta restriktioner. Kvalperioden till OS i Tokyo startade upp 
igen 15 maj och löpte fram till 14 juni 2021. 2021 skulle visa sig bli ett starkt år för svensk triathlon 
med väldigt många fina prestationer internationellt. 

Elitläger Playitas 
I mars anordnades läger för våra elitaktiva juniorer, U23 och seniorer på Playitas. Fyra 
damer och fyra herrar var uttagna för att träna tillsammans under två veckor med Andreas 
Thell som tränare.  

STF elitmiljöer 
Svenska Triathlonförbundets tränare på DSA, RIG och NIU är våra verksamma tränare för elit- och 
landslagsverksamheten. Syftet med våra miljöer är att underlätta för våra bästa ungdomar, juniorer 
och seniorer att elitsatsa på sin idrott i kombination med anpassade studier. Vår målsättning är att 
erbjuda våra ungdomar, juniorer och seniorer en elitmiljö med optimala träningsförutsättningar, där de 
har tillgång till den bästa tränarkompetensen, sparring och det senaste inom träningsmetoder för att 
nå en internationell elitnivå. NIU verksamheten riktar sig till utövare, som inte har möjligheten att gå på 
RIG eller till nya utövare som kommer från en annan idrott och som vill satsa på triathlon.  

STF tränarteam 2021 
Andreas Thell (NIU, Malmö)  
Annie Andersson (NIU, Falun) 
Joachim Willén (RIG, Motala) 
Johan Andersson (NIU, Upplands Väsby) – ny tränare 2021 
Magnus Janjons (DSA, Falun)  
Marcus Vernström (RIG, Motala) 
Tomas Seco Lopez (NIU, Umeå) 

Olympisk offensiv 
Annie Andersson, tränare på NIU i Falun och en del av Svenska Triathlonförbundets tränarstab för 
landslagsverksamheten har blivit antagen i SOK programmet olympisk offensiv. Programmet startade 
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upp i september 2021 och har som målsättning att utbilda och utveckla kvinnliga tränare mot att vara 
en del av truppen mot OS 2028 eller 2032.  

Coachprogram, Olympisk offensiv 
Sveriges Olympiska Kommitté startar upp ett nytt tränarprogram i januari 2022, dit tre STF tränare har 
blivit antagna; Annie Andersson genom programmet olympisk offensiv, Andreas Thell, tränare för 
Gabriel Sandör i Topp och talangprogrammet samt Henrik Jansson, tränare i Väsby SS Triathlon. 

Ungdom 

Ungdoms-EM, Alanya 
Målsättningen var att ha representation på ungdoms-EM i Alanya, dit fyra ungdomar var uttagna; 
Oscar Lilja, Paul Frayon, Tilda Månsson och Selma Westman. Tyvärr tvingades Svenska 
Triathlonförbundet ställa in resan till ungdoms-EM på grund av avrådan för icke nödvändiga resor till 
Turkiet från svenska UD.  

Junior 

Junior-EM, Kitzbühel 
Till junior-EM i Kitzbühel åkte Sverige med fem juniorer; Tilda Månsson, Axel Rosencrantz, Linn 
Suchomel, Oskar Arvidsson och Hampus Månsson. Junior-EM blev ett mästerskap med tuff 
konkurrens på distansen supersprint (500 meter simning, 12 km cykel, 3,1 km löpning) i tre semifinaler 
med chans på att gå vidare till en A- eller B-final. Tilda Månsson gjorde en fantastisk prestation när 
hon vann en silvermedalj i A-final, trots att hon är två år yngre än de äldsta tjejerna. I B-finalen gjorde 
Linn Suchomel och Axel Rosencrantz bra ifrån sig, de slutade på en 31:e plats respektive 41:e plats i 
totalen efter båda finalerna. Tilda och Linn tog därmed en kvotplats till junior VM. Avslutningsvis 
tävlade juniorerna Linn Suchomel, Axel Rosencrantz, Tilda Månsson och Oskar Arvidsson i mixstafett, 
där de tog hem en fin 14:e plats.  

Europe Cup, Junior  
Genom ekonomiskt stöd från Svenska Triathlonförbundet kunde några av våra bästa åka och tävla på 
två junioreuropacuper i Caorle och Banyoles. I Caorle var formatet semifinal och en möjlighet att gå 
vidare till en A- eller B-final på distansen supersprint. Två juniorer gick vidare till final, där Linn 
Suchomel slutade på en 10:e plats och Axel Rosencrantz på en 37:e plats. Framgångarna fortsatte för 
våra juniorer i Banyoles, där Axel Rosencrantz, Emil Frayon, Hampus Månsson, Oskar Arvidsson, 
Tilda Månsson och Linn Suchomel tävlade för Sverige. Konkurrensen var tuff med en stor bredd från 
de stora triathlonnationerna Spanien, Italien, Canada och Frankrike. Hampus Månsson slutade på en 
fin 2:a plats, medan Tilda Månsson om igen stod för en fantastisk prestation och vann damernas 
tävling!  

Junior-VM, Quarteira 
Junior-VM var planerat att gå på Bermuda men ställdes in på grund av pandemin och tävlingen 
flyttades till Quarteira, Portugal. Sverige ställde upp med fyra juniorer; Tilda Månsson, Linn Suchomel, 
Axel Rosencrantz och Hampus Månsson. Tilda Månsson stod för en historisk prestation genom ett 
junior-VM silver och svensk triathlons första medalj på ett junior-VM. Både Linn och Tilda gjorde bra 
taktiska val och var båda med i tätklungan på cyklingen. Tyvärr körde en tjej in i Linn, vilket ledde till 
en krasch. Våra juniorer gjorde bra ifrån sig och slutade som 2:a, 32:a och 35:a på ett junior VM med 
70 startande. Med mer erfarenhet av att tävla internationell kommer de kunna ha fin utveckling under 
kommande år. 

Senior 

EM, Kitzbühel 
För att nå Svenska Triathlonförbundets långsiktiga målsättning att bygga lag och ett starkt landslag, 
som kan konkurrera på högsta nivå på alla mästerskap för ungdom, junior, U23 och senior, måste vi 
ge flera chansen till att få mer erfarenhet och möjlighet att tävla internationellt. Elitkommittén valde 
därför att ta ut 11 aktiva (junior, U23, senior) för att tävla individuellt och i mix-stafett på EM i 
Kitzbühel. Formatet för EM var på distansen supersprint (500 meter simning, 12 km cykel, 3,1 km 
löpning), med semifinal och möjlighet till att kvalificera sig till en A- eller B-final. Tävlingarna 
avslutades med mix-stafett för junior och senior.  
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För Sverige tävlade; Andreas Carlsson, Gabriel Sandör, Daniel Nöu, Ida Burrows, Marie Carlsson och 
Emma Varga i elit/U23 klassen. Andreas, Ida och Emma gick vidare till en A- respektive B-final. Bäst 
gick det för Andreas, som gjorde en fin prestation med en 6:e plats i U23 och 18:e plats som senior, 
medan Ida slutar på en 20:e plats i U23. EM avslutas med mix-stafett, ett på junior och ett på senior, 
där alla i laget presterade på topp och båda lagen slutade på en 14:e plats. EM blev ett fantastiskt 
mästerskap med många fina prestationer! 

VM för U23 och elit i Edmonton 
Elitkommittén tvingades att ställa in U23 VM och VM i Edmonton på grund av strikta restriktioner i 
Canada, vilka vi inte kunde leva upp till. Antalet startande slutade på under 40 av 70 startplatser på 
grund av restriktioner och orimligt höga kostnader för PCR tester, kost och logi.  

World Triathlon Championship Series (WTCS) och World Triathlon Cup (WC) 
Gabriel Sandör satsade mot att kvalificera sig till OS 2020 i Tokyo. Kvalperioden hade varit frusen 
sedan mars 2020 och i maj 2021 startade man upp period två i kvalet igen, fram till 14 juni 2021. För 
OS-ranking räknas tävlingsresultat på världscup, VM-serien och EM på olympisk distans. Gabriel 
gjorde många fina resultat under den andra kvalperioden i OS-kvalet, efter en lång resa från att bygga 
upp sin ranking för att komma in på startlistan till att vara topp 20, topp 15 och topp 10. När 
kvalperioden stängde 14 juni var Gabriel nummer två på väntelistan till OS i Tokyo och trots sena 
strykningar på startlistan, blev det tyvärr inte någon startplats på grund av IOK regeln om max 55 
herrar totalt (mix-stafett + individuellt) på OS.  

Bästa världscup blev för Gabriel i Karlovy Vary på olympisk distans, där han slutade på en fin 7:e 
plats. Bästa sprintdistans var WC Arzachena och WTSC Hamburg, där Gabriel placerade sig på en 
10:e respektive 12:e plats.  

EM på olympisk distans, Valencia 
Till europamästerskapen på olympisk distans var Gabriel Sandör och Andreas Carlsson uttagna. 
Andreas gjorde sin första tävling på olympisk distans, där han var med i täten på både simningen och 
långt fram på cyklingen, men inte hade energi tillräckligt för att hänga med de snabbaste löparna. En 
bra prestation för att vara första gången på olympisk distans. Svensk paratriathlon har för första 
gången en deltagare i klassen för blinda PTVI där Heinrich Wagner tillsammans med guide Oscar 
Drews gjorde en stark debut. På damsidan tävlade Malin Lundström för Sverige i klassen PTS2, där 
hon inledde med en stark simning. Slutliga placeringarna blev 39:e plats för Andreas, 5:e plats för 
Malin och en 13:e plats för team Hein. Gabriel blev tyvärr sjuk och kunde inte komma till start.     

Långdistans 

VM på långdistans, Almere-Amsterdam 
Till VM på långdistans i Almere var Jesper Svensson och Alexander Berggren uttagna att 
representera Sverige på långdistans VM och distansen 3,8 km simning, 180 km cykel och 42,2 km 
löpning. Det började med en snabb simning, där både Jesper och Alexander var med i täten, följt av 
en stark cykling, där Jesper tillsammans med Kristian Høgenhaug (Danmark) tog ledningen för att 
sedan följas sida vid sida i 30 km på löpningen. Kristian vann två minuter före Jesper, som gick i mål 
på snabba tiden 7:39:25. Imponerande prestationer och fantastiskt kul med en silvermedalj.  

Ironman Germany EM  
Den 15 augusti kröntes Patrik Nilsson till Europamästare på Ironman Frankfurt, Germany. Mer än 
1500 idrottare samlades i Tyskland för Ironman European Championship på distansen 3,8 km 
simning, 185 km cykel och 42,2 km löpning. Det blev ett fantastiskt lopp för Patrik med en tät strid om 
medaljerna, där det blev guld och en kvalplats till Ironman Hawaii.  

Ironman Lake Placid 
På startlinjen som proffs fanns från Sverige Lisa Nordén samt Rasmus Svenningsson. För Lisa 
innebar tävlingen hennes första start på en Ironmandistans, där hon imponerade i ett riktigt tight och 
spännande lopp och var först över mållinjen. Rasmus hade under säsongen 2021 flera imponerande 
och riktigt fina lopp och här tog även han hem segern. De båda stod för fantastiska prestationer, där 
de kvalificerat sig till Ironman Hawaii.  

Ironman Florida 
Efter att Ironman California ställdes in pga. dåliga väderförhållanden, erbjöds tävlande i proffsklassen 
en start på Ironman Florida i stället.  
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Robert Kallin gjorde ett riktigt kanonlopp, där han sprang i mål strax bakom Gustav Iden (Norge) och 
Lionel Sanders (Kanada). Prestationen gav en fin 3:e plats och en kvalplats till Ironman Hawaii.  

Ironman Cozumel 
Sara Svensk stod för en fantastisk prestation genom att vinna Ironman Cozumel på världens 
snabbaste Ironman tid för damer, 8:22:41. Med denna prestation är Sara kvalificerad till  
Ironman St. George 2022 och Ironman Hawaii 2022.  
Sebastian Norberg gjort även han ett starkt lopp i Mexico med personbästa på 8:08:55. Patrik Nilsson 
tävlade också, men tvingade tyvärr bryta i värmen.   

Ironman Hawaii VM 
Till Ironman VM 2021 hade fem PRO svenskar kvalificerat sig; Patrik Nilsson, Robert Kallin, Rasmus 
Svenningsson, Lisa Nordén och Sara Svensk. Tävlingen flyttades emellertid fram från 2021 till 2022. 
Fantastiskt med så många kvalificerade och så många fina prestationer på långdistans 2021. 

Paratriathlon

I januari 2021 startade Arvsfondsprojektet Triathlon för alla. I inledningen av året lades stort fokus på 
att lära känna den befintliga verksamheten inom Svenska Triathlonförbundet samt att bygga nätverk. 
Under året har många viktiga kontakter knutits och samarbeten har skapats med bland annat 
Parasport Sverige, Svenska Simförbundet, Svenska Cykelförbundet,  
Fritidsbanken, Generation Pep och många fler. Ett starkt nätverk är ovärderligt och fler samarbeten 
kommer att inledas under kommande år.  

Trots att året kantats av en pandemi har flera aktiviteter kunnat genomföras, både fysiska och digitala. 
Genom konceptet Digitalt idrottscafé har tre träffar anordnats med tema para. Dessutom har två 
utbildningstillfällen, Ett gott bemötande och Tillgänglighet på idrottsanläggningar genomförts med hjälp 
av Parasport Sverige.  

Under sommarhalvåret genomfördes fem prova på aktiviteter runt om i Sverige och en föreläsning 
hölls. Totalt deltog cirka femtio deltagare på aktiviteterna. Två tävlingar arrangerades med paraklass, 
Linköping Triathlon och Arlandastad Triathlon. Totalt kom fem deltagare till start vid de bägge 
tävlingarna och ytterligare en paradeltagare deltog i motionsklass i Västervik Triathlon.  

Övriga aktiviteter under året där medverkan skett är vid nätverksträffar med Parasportförbundet och 
Paragame Day i Göteborg, Parasportens Dag i Örebro samt ett läger för personer med 
synnedsättning i Eskilstuna. Upplevelsen är att det trots pandemin har gått att genomföra aktiviteter på 
en nivå som låg i linje med projektplanen.  

För att kunna ge fler möjlighet att prova på paratriathlon har utrustning köpts in. Utrustningen finns 
med vid prova-på tillfällen, men ska också kunna lånas ut till föreningar och aktiva.  

Under hösten har utbildning och kommunikation varit prioriterade arbetsområden. En inspirationsfilm 
från ett av sommarens läger togs fram som ett sätt att visa upp projektet och ge en bild av sporten. En 
broschyr som både finns i tryckt form och som kan spridas digitalt har också tagits fram för att kunna 
synliggöra paratriathlon och det arbete som sker på förbundet. För att skapa ytterligare spridning av 
projektet startades under oktober Instagram kontot @paratriathlon_sweden.  

Digitalt utbildningsmaterial har spelats in under det sista kvartalet. Materialet är riktat till aktiva, 
föreningar, tränare och arrangörer med syfte att ge tips, inspiration och fungera som en 
utbildningsbank inom olika områden. Arbetet kommer att fortsätta under 2022.  

Ett mål i projektet och i strategidokumentet Svensk Triathlon 2028 är att ha minst en utbildad 
klassificerare. Under 2021 har detta inte varit möjligt att genomföra på grund av pandemin. Målet att 
utbilda minst en klassificerare flyttas fram till 2022. En av våra elitaktiva klassificerades därför i 
Spanien under sommaren och ytterligare en aktiv är på gång att klassificeras genom samverkan med 
en klassificerare från Norge. En höjdpunkt under året var EM i paratriathlon i Valencia, Spanien där 
två svenska paratriatleter deltog.  
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Marknad, Kommunikation och Media

Fortsatta samarbeten som är aktuella med förbundspartners är Apollo, Scandic, ON, Trimtex och 
Svenska Spel via Tillsammans för fler i rörelse. Dessa samarbeten bidrar till förutsättningarna för våra 
ordinarie verksamheter, lägerverksamheter och alla är mer eller mindre kopplade till våra 
arrangemang.  

Nytt för 2021 är vårt samarbete/samverkansavtal med Fritidsbanken Sverige. 

Under hösten lyckades vi arrangera en partnerträff i Stockholm där Trimtex (Mathias), Scandic 
(Rickard) samt Svenska Spel (Linn & Zackarias) var med. Från förbudet var det Ola, Lina, Angela och 
Maja som var på plats.  

Livesändning  
För första gången någonsin har en förbundstävling tillika Svenskt Mästerskap Maxi Linköping Triathlon 
haft en digital livesändning. Totalt hade sändningen/länken cirka 5 500 besökare varav cirka 3000 
tittare. 

Media 
Med årets som gått och med alla de fina internationella framgångarna som svenska triathlon har haft 
har även vår sport fått mer utrymme och synlighet medialt. Fler sportkanaler har rapporterat och gjort 
varierande inslag/reportage i sina sändningar om triathlon, resultat, prestationer och vilka våra aktiva 
är. Trots att vi inte hade någon svensk triathlet på OS i Tokyo fick vår sport mycket uppmärksamhet 
och sändningstid under OS sändningarna på Discovery.  

Sociala digitala kommunikationskanaler: 
Aktiviteten och synligheten ökar hela tiden av vår Instagram konto @swedentriathlon. Denna 
kommunikationskanal är idag vår viktigaste källa för information ut och in. Aktivering och synlighet av 
våra partners och övriga aktörer som under olika perioder är kopplade till våra verksamheter har även 
gjorts på Instagram. 

Utskicken av nyhetsbrev sker regelbundet (månadsvis) där våra partners tillfrågas om att ha med 
valfritt innehåll. Klicka här för att prenumerera på Svensk Triathlons nyhetsbrev>>>. 

Omvärld 

Svenska Triathlonförbundet (STF) fortsätter med sitt långsiktiga och strategiska arbete att engagera 
och driva de frågor vi anser är viktiga för svensk triathlon, svensk idrott och för triathlon som global 
idrott.  

Svensk Triathlon har ett starkt förtroende och position inom både det europeiska som internationella 
förbundet. STF har även en stark position inom svensk idrott genom att vi är engagerade i svensk 
idrottsutveckling och dess sakfrågor. Även detta år har präglats av digitala möten men oavsett det, har 
STF medverkat fokuserat på dessa möten.  

Under året har bland annat kongressen för World Triathlon hållits, där Henrik Nöbbelin, Ola Silvdahl 
samt Ria Damgren Nilsson medverkade som representanter. Beth Friberg medverkade i sin roll som 
ledamot i Audit kommittén. 

Lotta Johansson tilldelades den fina utmärkelsen "World Triathlon Women's Committee 
Award of Excellence 2021" från World Triathlon. Stort grattis Lotta, vi är så oerhört stolta och 
glada för din skull.  

Vid Europe Triathlon (ETU) kongress invaldes vår generalsekreterare Ola Silvdahl in i dess 
executive board (styrelse) på en fyraårsperiod.  

Vi vill även tacka Lisa Nordén som under 2021 avslutade sitt uppdrag i Aktivas Kommitté, World 
Triathlon efter många år. Stort tack Lisa för ditt engagemang och driv att utveckla triathlon på den allra 
högsta nivån. Vi är så tacksamma för ditt arbete.  
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STF har fortsatt att tillsammans med de stora motionsloppen drivit frågor kring coronapandemin och 
dess konsekvenser, samt bildat en branschorganisation för motionsidrotten (för eventarrangörer). Vår 
generalsekreterare har en central roll i det arbetet.  

STF medverkade på Riksidrottsmötet (RIM), med Henrik Nöbbelin, Johanna Green, Ola Silvdahl och 
Ria Damgren Nilsson. Svensk Triathlon hade motionerat i två frågor: dels om det så kallade 10-
procentstaket och dels en motion kopplat till värdegrund och demokrati. Motionen om 10-
procentstaket bifölls med stor majoritet. En utförlig beskrivning av denna motion finns under avsnittet 
Ekonomi (se nedan) i årsmöteshandlingarna. Motionen om avseende värdegrund och demokrati 
innehöll två delar med kopplingar till varandra, där den ena delen (värdegrund) bifölls, medan den 
andra delen (demokrati) avslogs/ansågs besvarad. 

Olympiska Spelen gick av stapeln ett år för sent, men genomfördes på ett mycket bra och positivt sätt. 
Mixedstafetten hade premiär och fick fantastiskt genomslag och blev en riktig succé.  

Svensk Triathlon representation i olika organ nationellt som internationellt: 
Lotta Kellander Ledamot - Riksidrottsstyrelsen 

Ledamot valberedningen - RF-SISU Skåne 
Ola Silvdahl Ledamot i styrelsen i Europe Triathlon  

Ledamot - Branchorganisationen för Motionsloppen 
Medlem i arbetsgruppen - Arrangemangsperspektiv givet pandemin 

Beth Friberg Ledamot - Sveriges Centralföreningen för Idrottens Främjande 
Ledamot Audit kommitté - World Triathlon 

Henrik Nöbbelin Ledamot i RF:s ekonomiska råd 
Ria D Nilsson  Vice ordförande - Sveriges Olympiska Kommitté 

Ledamot i Marknad & Kommunikationskommittén - Europeiska 
Olympiska Kommittén 
Ledamot i Internationella rådet - Riksidrottsförbundet (t.o.m. sept. 2021) 
Ordförande i NOC Commission - World Triathlon  

Utbildning 

Se respektive verksamhetsområde. 

Ekonomi 

STF har en god kontroll på de medel förbundet hanterar och alla som får ansvar för att hantera 
förbundets medel har tydliga skrivna riktlinjer om på vilket sätt detta skall ske.  

2021 innebar stora förändringar avseende planerad verksamhet och då självklart också påverkan på 
såväl inkomster som kostnader. Genom tät dialog med Riksidrottsförbundet (RF) och god 
framförhållning utifrån den utveckling som året innebar för oss alla, landade det slutliga resultatet på 
plus. Detta på grund av att vi har tagit del av det kompensationsstöd som idrotten erhållit.  

Triathlon har en mycket hög egenfinansiering (intäkter utöver bidrag) i jämförelse med andra idrotter i 
samma storlek. Även om svensk triathlon haft en fantastisk utveckling i flera år, så har detta inte 
påverkat nivån på stödet från RF nämnvärt. Orsaken till det är i korthet att stödet främst baseras på 
LOK-aktiviteter i föreningarna och även om detta ökar, så är det inte där som vi växer (mest). 
Egenfinansieringen bygger till stor del på samverkan mellan förbund och föreningar vid 
genomförandet av arrangemang.  

10-procentstaket
Vi vill här lyfta frågan om och förklara det så kallade 10-procentstaket. Detta då det framkommit
vilseledande information om orsak och verkan.

Idrotten i Sverige erhåller cirka 2 000 miljoner om året i statligt stöd. Medlen går till 
Riksidrottsförbundet och skall användas av RF och dess 72 medlemsförbund  
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(specialidrottsförbund-SF), varav triathlon är ett. Av medlen som de olika idrotterna erhåller går medel 
dels till SF direkt (central nivå) och dels direkt till föreningarna främst via LOK-stöd.  

Av de 2 000 miljonerna går cirka 660 miljoner till central nivå (SF:n). Det är alltså medel till 72 
”huvudkontor” som alla har till uppgift att administrera, utveckla och marknadsföra respektive idrott i 
Sverige.  

För att besluta om hur mycket respektive huvudkontor skall erhålla för att lösa sin uppgift beslutar 
idrotten om kriterier och fördelningsnycklar. Dessa har sin grund i hur många utövare som finns i 
föreningarna. Då en idrott är dominerade i det avseendet (fotboll) så innebär det att om denna typ av 
kriterier tillämpas fullt ut, tilldelas en medlem oproportionerligt stort stöd till central nivå (eftersom det 
självklart finns skalfördelar) i förhållande till hur mycket medel (660 miljoner) som finns att fördela. 
Detta har lösts genom att ett tak om 10 procent av totalt tillgängliga resurser (660 miljoner) till enskild 
medlem funnits genom åren. På så sätt har fotbollen erhållit cirka 66 miljoner om året till sitt 
huvudkontor/kansli. 

2019 antog Riksidrottsmötet (RIM) ett antal ramar och principer avseende ett nytt ekonomiskt 
stödsystem, samt gav Riksidrottsstyrelsen (RS) i uppdrag att formulera och besluta om detaljerna. Det 
nya systemet skulle träda i kraft fullt ut 2022. När det så kallade indikativa utfallet (resultatet) 2022 
presenterades hösten 2020, visade det sig att fotbollen ökat stödet till sitt huvudkontor med 20 
miljoner till 86 miljoner, samtidigt som den totala summan att fördela (660 miljoner) var oförändrad och 
att antalet utövare inom fotbollen minskat. Det tidigare så kallade 10-procentstaket var borttaget och 
övriga idrotter fick sammantaget 20 miljoner mindre i stöd.  

Utifrån en analys som förenklat kan sägas grunda sig på vilken effekt stödsystemet har på idrotten 
(det vill säga hur mycket mer och bättre idrott skapar vi sett i relation till de mål vi har), var 
förbundsstyrelsen uppfattning att idrotten i Sverige totalt sett inte kommer att leverera bättre genom att 
föra över stöd på central nivå från övriga idrotter till fotbollen. Av den anledning motionerade STF till 
RIM om att 10-procentstaket skulle gälla som tidigare, med konsekvensen att fotbollens stöd till sitt 
kansli skulle vara oförändrat (66 miljoner) och att en oförändrad andel skulle fördelas av övriga 71 
idrotter. 

Trots att RS yrkade avslag på STF:s motion, fick den ett mycket starkt bifall och vann tydlig majoritet 
på RIM. Notera som tidigare förklarats att frågan inte rör stöd till föreningarna, utan endast 
kanslier/huvudkontor. 

SvFF blev besvikna och valde då att inte samverka med övrig idrott, att i media påstå att ”vi” tagit 35 
miljoner från fotbollen (när vi egentligen förhindrat att fotbollen skulle ta 20 miljoner från övrig idrott), 
samt att driva frågan om detta var ”förenligt med gällande rätt” till idrottens skiljenämnd. När detta 
skrivs är frågan i skiljenämnden inte avgjord. 

Sammanfattningsvis så har STF, grundat på en analys av idrottens förutsättningar att leverera, lämnat 
ett förslag till idrottens årsmöte som diskuterats och beslutats om. Förslaget/beslutet påverkar endast 
det direkta stödet till central nivå (ej föreningar) och innebär att 10-procentregeln återinförs, att en 
överföring till SvFF från övriga SF á 20 miljoner om året förhindras och att SvFF erhåller samman nivå 
på centralt stöd som tidigare (66 miljoner). 
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Verksamhetsplan 2022 

Arrangemang 

2022 kommer att bli ett återstartsår och vi har en stor utmaning framför oss. Restriktionerna har nu 
äntligen släppts och vi ser ljust på kommande säsong. Vi planerar framtiden för fullt ihop med 
arrangörerna och hoppas på att kunna komma tillbaka till en nivå vi hade 2019, tiden innan pandemin, 
både vad som gäller antal arrangemang som antal tävlande.  

De digitala arrangörsmötena kommer att fortsätta att genomföras regelbundet. Detta är ett forum där 
arrangörer får möjlighet att stötta och hjälpa varandra. Ett forum som leder till gemensam utveckling 
av Svensk Triathlon samt dess arrangörer. 

Svenska Mästerskap 2022 
• SM (USM, JSM och RM) Duathlon, Arlandastad Duathlon – 1 maj

• SM (USM, JSM och RM) Sprint och Stafett, Linköping Triathlon – 6 juni

• SM (RM) Olympisk distans, Stockholm Triathlon – 28 augusti

• SM (RM) Medeldistans, Challenge Vansbro – 3 juli

• SM (RM) Långdistans, Borås Triathlon – 4 juni

Svenska Triathloncupen 2022 
• Arlandastad Duathlon – 1 maj

• Hallsta Triathlon – 28-29 maj

• Linköping Triathlon – 6 juni

• Säter Triathlon – 10 juli

• Stockholm Triathlon – 28 augusti

Internationella tävlingar 2022 
Tävling Ort Distans Datum 
Challenge Vansbro Vansbro Medel 3 juli 

Ironman 70.3 Jönköping Jönköping Medel 10 juli 

Swedeman Xtream Triathlon Åre Lång/Xtreme 13 augusti 

Ironman Kalmar Kalmar Lång 20 augusti 

TD/HD – gruppen 
Teknisk delegat (TD) ska finnas på samtliga SM-tävlingar. Huvuddomare (HD) ska finnas på samtliga 
SM-tävlingar, STC och på övriga tävlingar i mån av efterfrågan och möjlighet. 

TO – gruppen 
Uppmuntra och stödja Technical Official (TO) att anmäla sig som ”self funded” (SFTO) på 
internationella tävlingar. 

Utbildning 
→ Domarutbildningar utefter behov, digitalt/fysiskt.
→ Fastställa utbildningsplan för arrangörer samt TD/HD och domare.

o Planera för att genomföra en teknisk delegat- och huvuddomarutbildning.
o Planera för att genomföra arrangörsutbildning under hösten.

Bredd och motion 
STF kommer under kommande år fortsätta att utveckla stödet till våra föreningar i sin 
föreningsutveckling och implementeringen av vårt strategidokument Svensk Triathlon 2028.  
Under året kommer samarbetet med RF-SISU fortsätta i syfte att erbjuda våra föreningar stöd i sin 
föreningsutveckling genom arbetsmaterial med grund i Svensk Triathlon. Samarbetet skall även 
initiera föreningarna att få kontakt med sitt RF-SISU distrikt och därmed ytterligare stöd i sin 
verksamhet. 
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Under 2022 fortsätter samarbetet med Apollo där två-tre läger planeras på Apollos sportanläggningar. 
Våra läger i samverkan med Apollo är oerhört uppskattade och ger ett ekonomiskt överskott, samt ger 
våra elitaktiva möjligheten till lägerveckor under vinterhalvåret.  

Som en del av det strategiska målet om en större age group trupp till mästerskap kommer STF under 
2022 göra en satsning för deltagande på sprint EM i München i augusti. STF kommer även finnas 
behjälpliga för administration av deltagande för age group till andra EM och VM i kort- och långdistans. 

Under 2022 kommer STF utveckla sitt samarbete med Scandic, detta genom ett lägerkoncept med 
namnet Scandic Tri Camp. STF kommer i samverkan med Scandic att arrangera lägerhelger för olika 
målgrupper under året där STF står för innehåll och kompetens i form av ledare. 

Som en del av återstarten lanseras under 2022 Svensk Triathlons eget ambassadörsprogram. Syftet 
med ambassadörerna är att inspirera och locka igenkännande målgrupp till vår idrott och boosta nya 
som gamla aktiva inom triathlon. 

Under det kommande året är också målet att fortsätta sprida konceptet Try Triathlon till fler av våra 
medlemsföreningar samt utveckla och etablera konceptet hos de föreningarna som arrangerade 
dessa prova på tillfällen under första och andra projektåret. Målet med Try Triathlon är att öka 
rörelseglädjen och få fler motionärer att intressera sig av triathlon. Vilket i sin tur förhoppningsvis kan 
öka antalet utövare samt registrerade medlemmar i respektive förening. 

Barn och ungdom 
STF kommer att under 2022 fortsatt lägga stort fokus på att stötta våra föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet att utvecklas. Under året kommer samarbetet med RF-SISU som startades 
under 2021 i syfte att erbjuda våra föreningar stöd i sin föreningsutveckling fortsätta. Samarbetet skall 
även initiera föreningarna att få kontakt med sitt RF-SISU distrikt och därmed ytterligare stöd i sin 
verksamhet.  

Som en del i utvecklingen av föreningarnas verksamhet kommer ett nätverk skapas för 
föreningsledare i föreningar som har barn- och ungdomsverksamhet eller som är intresserade av att 
starta upp. Genom att mötas digitalt och fysiskt kan ledare samarbeta, utbyta erfarenheter och stödja 
varandra med tips. 

Under året kommer arbetet fortsätta med att uppdatera och utveckla våra ledarutbildningar för barn- 
och ungdomsledare. Detta för att kvalitetssäkra och göra utbildningarna mer tillgängliga för att på 
bästa sätt kunna stötta tränare och ledare i sin kompetensutveckling.  

STF planerar också att i samverkan med våra föreningar skapa aktiviteter i form av läger, prova-på 
aktiviteter (Try Triathlon) och Tri4fun tävlingar för att bibehålla och rekrytera fler barn och unga i 
svensk triathlons föreningsliv. Under sommaren planeras även en Tri4fun cup som alla 
föreningstävlingar/aktiviteter för barn och unga kan vara en del av. Cupen kommer syfta till att 
premiera barn och unga för deltagande. 

Elit 

Svenska Triathlonförbundet kommer under 2022 att ta ut landslag för både lång- och kortdistans. 
Landslaget ska bestå av våra bästa seniorer, U23, juniorer och ungdomar, med målet att nå 
världstoppen eller med en möjlighet att vara med i toppen som ungdom, junior, U23 eller senior. För 
att bli uttagen, och få 100 procent i ekonomiskt stöd, ska den aktiva ha klarat kvalkriterierna för 
internationella resultat, internationell ranking eller uppnådda resultat enligt våra kvalkriterier. Har 
förbundet en tränare på plats, ingår tränarstöd för alla aktiva. För att vara berättigad till landslagsstöd 
krävs vidare att den aktiva prioriterar förbundets landslagsaktiviteter och att den aktiva deltar i 
utvärderingar, har en tydlig målsättning och delar med sig av sin tävlingsplanering till förbundet. 
Kommunikationen sker med vår sportchef och alla uttagningar görs av elitkommittén.  
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I övrigt kommer STF fortsatt att vara frikostiga med att anmäla aktiva till internationella tävlingar och 
framförallt för juniorer och de som fortfarande är under 23, där de aktiva själva får stå för kostnaderna. 
Syftet är att stimulera till internationellt tävlande i större startfält för aktiva strax under landslaget och 
på en nivå som är utvecklande för den aktiva.   

Ungdom 
För våra ungdomar planerar vi att delta i ungdoms-EM och europeiska ungdoms OS (EYOF), dit vi 
gärna vill skicka två tjejer och två killar, som kan tävla individuellt och i mix-stafett. Utöver Ungdoms-
EM och EYOF vill vi erbjuda våra äldre ungdomar, som uppfyller kraven för junior, att tävla på någon 
junioreuropacup. För våra bästa ungdomar finns möjlighet att bli uttagen till nationella läger och till att 
göra labbtester på Bosön. 

Junior 
STF:s fokus kommer att ligga på unga, ambitiösa och duktiga aktiva, som vill utvecklas mot nästa 
nivå. För juniorerna planeras deltagande på junior-EM och förhoppningsvis också junior-VM. Har vi två 
tjejer och två killar, som är aktuella för junior-EM eller junior-VM, vill vi även ställa upp med ett lag i 
mix-stafett. Förutom deltagande på nämnda mästerskap planeras deltagande på någon
junioreuropacup.

Under 2022 kommer vi erbjuda våra bästa juniorer att delta på ett par tränings- och testhelger. Några 
av våra juniorer är redan uttagna till att göra kontinuerliga tester på Bosön. För våra bästa utövare 
finns även möjlighet att bli uttagen till elitläger på Playitas, dit vi kommer att ta ut en mindre grupp för 
läger i mars och november 2022. I samband med elitlägret i mars kommer vi även arrangera en 
veckas gemensamt läger för aktiva i våra utvecklingsmiljöer på RIG (Motala) och NIU (Umeå, Falun, 
Upplands Väsby och Malmö). 

Senior och U23 
Kvalperioden till OS i Paris startar 27 maj 2022 och pågår till den 27 maj 2024. STF:s kommer från 
2022 att göra en satsning på mixed stafett, där vi har som målsättning att delta på tävlingar som ger 
OS-ranking till OS i mixed stafett. Fokus kommer, liksom för juniorerna, att ligga på ambitiösa och 
duktiga seniorer, som vill vara en del av laget och utvecklas mot en internationellt hög nivå. Stöd 
kommer att erbjudas till STF:s träningsläger och till internationellt tävlande.  

Under 2022 kommer STF att arrangera ett träningsläger för seniorer och U23-aktiva på Playitas, dit vi 
kommer ta ut en mindre grupp för två veckors läger i mars och november 2022. Utöver våra läger 
utomlands kommer vi, liksom för ungdomar och juniorer, att erbjuda tränings- och testhelger nationellt. 
Till våra testhelger på Bosön har elitkommittén tagit ut en grupp av utövare, som vi vill följa över tid 
med tester i cykel och löpning. 

Under 2022 planerar vi för deltagande på mästerskap som EM (supersprint, olympisk), VM 
(supersprint, olympisk), U23 EM (supersprint, olympisk) och U23 VM (olympisk). Utöver mästerskapen 
planerar vi för några europa-, världscuper och VM-serietävlingar. Inom ramen för satsningen på mix-
stafett, planerar vi att ställa upp på samtliga mästerskap och VM-serietävlingar. 

Långdistans 
Under 2022 planerar vi för deltagande på internationella triathlonförbundets mästerskap, där vi 
kommer göra en uttagning till VM på långdistans. Uttagningen för våra långdistansare baseras på 
inskickade intresseanmälningar och på internationella resultat. För att bli uttagen med förbundsstöd 
krävs att den aktiva klarat uppsatta kvalkriterier för långdistans och att den aktiva deltar i 
utvärderingar, har en tydlig målsättning och delar med sig av sin tävlingsplanering till förbundet. All 
kommunikation sker med vår sportchef och alla uttagningar görs av elitkommittén. 

Paratriathlon

När projektet Triathlon för alla går in i sitt andra verksamhetsår finns redan en grund att stå på. Under 
det första året har mycket kommit på plats, men det finns behov av att bygga ut, förfina och förbättra 
det som startats. År två i projektet ligger fokus på att skapa en större helhet och tydligare struktur.  
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Utbildning 
Under 2021 påbörjades arbetet med att ta fram ett digitalt utbildningsstöd för ledare, föreningar, aktiva 
och arrangörer. Arbetet samordnas med flera verksamhetsområden; Arrangemang, Bredd och motion, 
Elit och Barn och ungdom. Det färdiga materialet kommer att kunna användas i många olika 
sammanhang och vi kommer också att dela materialet med flera av våra samarbetspartners. Denna 
typ av samverkan är relationsstärkande och ökar projektets synlighet genom att våra filmer får 
spridning i fler kanaler. Arbetet med att ta fram utbildningsmaterial kommer att fortgå under 2022.  

Målet att utbilda minst en klassificerare flyttades från 2021 till 2022 på grund av pandemin. Under året 
är målet att tillsammans med World Triathlon arrangera en utbildning i Sverige dit vi också bjuder in 
övriga nordiska länder.  

Kommunikation 
I slutet av 2021 togs en broschyr fram. Broschyren finns som tryckt upplaga för att kunna delas ut på 
mässor, tävlingar och vid prova på aktiviteter och i digitalt format för att på ett enkelt sätt kunna 
presentera projektet och läggas med i e-postutskick. Tillsammans med den film om paratriathlon som 
skapades under sommaren 2021 utgör broschyren en viktig kommunikationskanal för oss att nå ut.  

Hemsidan kommer att göras om under 2022 och på hemsidan kommer de filmer som spelas in i 
utbildningssyfte att finnas tillgängliga. På hemsidan kommer också en kalenderfunktion att tillkomma 
som gör det lättare att hitta aktiviteter och tävlingar som inkluderar para. Under hösten 2021 skapades 
också ett eget konto för para på Instagram @paratriathlon_sweden och kontot kommer att fortsätta att 
utvecklas under 2022.  

Rekrytera och stödja aktiva 
Vid årsskiftet 2021/2022 fanns cirka 15 aktiva paratriatleter som ser triathlon som sin idrott. Utöver 
dessa 15 finns många fler som är nyfikna på triathlon, som vill prova på och som kan tänka sig att 
delta på tävling. För att stötta och inspirera de redan aktiva planeras under året flera läger. 
Tillsammans med Bredd och motion planeras ett simläger i Jönköping i början av mars och i 
månadsskiftet maj-juni finns en inledande dialog om att sam skapa ett läger tillsammans med 
Paracykel. Målet är att arrangera ytterligare ett läger under hösten 2022.  

För att locka nya aktiva kommer flertalet prova på tillfällen att arrangeras under året. Prova på 
tillfällena kommer att ske på olika nivåer och med en rad olika partners, alltifrån lokala 
triathlonföreningar till lokala parasportförbund till större events såsom Start Your Impossible Camp. 

Under 2022 erbjuds paraklass vid fyra olika tävlingar och målet är ha minst 20 aktiva på startlinjen 
under dessa tävlingar. De nordiska länderna kommer att bjudas in till att delta vid Linköping Triathlon 
för att bidra till en ökad konkurrens för de startande.  

Föreningskontakt 
För att nå målet att etablera paratriathlon i Sverige och skapa en organiserad verksamhet kommer 
under 2022 en närmare kontakt med föreningarna att krävas. Planen är att starta en samverkan med 
några utvalda föreningar som tidigt visat intresse för paraverksamhet och få en bild av föreningarnas 
förutsättningar, befintliga verksamhet och vilket stöd de önskar framöver.  

Samtliga föreningar kommer under året att kunna ta del av vårt utbildningsmaterial och bjudas in till 
inspirationsträffar såsom fler digitala idrottscaféer.  

Marknad, Kommunikation och Media 

Då pandemin troligtvis kommer finns hos oss under året till en viss grad påverkar det naturligtvis alla 
verksamhetsområden, även marknad, kommunikation och media. Prognosen för 2022 ser trots allt 
mer positiv ut när det kommer till att arrangera fysiska aktiviteter vilket planeras att göras på olika sätt 
och i olika konstellationer med befintliga samarbetspartners samt eventuellt nya partners. Arbetet med 
nya partners just nu är att fokusera på och säkra upp 2023 och framåt.  

Nyhet 2022 som vi redan är i gång med är Sweden Triathlon ambassadörprojektet. Målet med 
projektet är att våra ambassadörer med olika bakgrunder ska dela med sig av sin ”triathlonresa” via 

45

https://www.sebroschyr.se/Paratriathlon/WebView/


sina sociala kanaler och förbundets sociala kanaler. Ambassadörerna kommer att få en startplats till 
något av STF arrangemangen med uppdrag att inspirera och locka igenkännande målgrupper att göra 
samma ”triathlonresa”.  

Nyhet 2022 är Scandic Tri Camp. Tillsammans med vår partner Scandic ska vi under året arrangera 
ett par träningsläger med olika fokus för olika målgrupper på hemmaplan med geografisk spridning. 
Intresset och efterfrågan av förbundsläger på hemmaplan har funnits länge och något som både 
förbundet och Scandic ser fram emot att etablera under året.  

Under året vill vi utveckla livesändningarna för våra arrangemang. Med utgångspunkt i produktionen 
som gjordes för Maxi Linköping Triathlon 2021 vet vi nu mer vad som krävs och vad som behövs för 
att kunna göra sändningarna för 2022 ännu bättre. Utöver livesändningarna på våra arrangemang vill 
vi fortsätta förbättra och utveckla helhetsupplevelsen kring våra arrangemang, både inför, under och 
efter. 

Fokus 2022 kommer vara inom alla våra verksamhetsområden att skapa mer rörligt videomaterial av 
olika former. Exempelvis utbildningsmaterial, inspirationsvideos, vloggar/reportage av våra 
ambassadörer och aktiva.  

Skapa en tydlig Sweden Triathlon identitet inför och under EM i München. Vi ska uppmärksamma och 
dra vinning av att SVT kommer sända multisportmästerskapet som går av stapel i augusti. I övrigt ska 
vi fortsätta lyfta och uppmärksamma alla blå-gula aktiviteter.  

Stort arbete kommer att läggas på att skapa en ny hemsida då nuvarande plattformen IdrottOnline 
som är en tjänst för alla förbund och föreningar från RF kommer att avslutas i årsskiftet 2022/2023. 

I övrigt handlar det mycket om att vara en stödfunktion för alla verksamhetsområden för att 
gemensamt utveckla och förbättra Svensk Triathlon och uppnå varje verksamhets respektive mål. Vi 
ska hela tiden uppehålla den regelbundna och löpande kommunikationen internt och externt för att 
bibehålla och utveckla alla relationer inom respektive verksamhetsområde. 

Fortsätta med de regelbundna utskicken av nyhetsbrev samt få ut aktuella nyheter med hjälp av vårt 
pressverktyg Via TT.  

Tillsammans ska vi (förbundet, föreningar, aktiva) arbeta för att utveckla och stärka Sweden Triathlon 
identiteten.  

Omvärld
Svenska Triathlonförbundet (STF) planerar att medverka och engagera sig i följande sammanhang: 

• Riksidrottsforum (RIF) som kommer att gå av stapeln under hösten 2022 samt andra
RF möten som planeras under året.

• Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) årsmöte och andra möten som planeras under året.

• Europe Triathlon kongress och andra mötesplatser under året.

• World Triathlon kongress och andra mötesplatser under året.

STF kommer fortsatt att vara engagerad i de sammanhang och möten som vi anser viktiga för 
svensk triathlon såväl nationellt som internationellt, samt fortsätta verka för att stärka svensk 
idrotts position på den internationella arenan.  

Baserat på vårt strategidokument Svensk Triathlon 2028 utveckla de planerade aktiviteterna för att 
nå målen. 
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Svenska Triathlonförbundet

Budget 2022
Budget 2022

Ingående balans 2 500 494 

INTÄKTER

Arrangemang 3 060 000 

Bredd & Motion 894 939 

Barn & Ungdom 569 000 

Elit* 995 000 

Paratriathlon RF/STF 0 

Paratriathlon Arvsfonden 2 500 460 

Marknad** 550 000 

Kommunikation 180 000 

Omvärld 0 

Ledning 0 

Kansli 0 

Personal 1 382 000 

Gemensam 3 783 000 

Distrikt 0 

Summa intäkter 13 914 399 

KOSTNADER

Arrangemang 2 660 000 

Bredd & Motion 594 939 

Barn & Ungdom 569 000 

Elit* 1 435 000 

Paratriathlon RF/STF 0 

Paratriathlon Arvsfonden 2 500 460 

Marknad 350 000 

Kommunikation 380 000 

Omvärld 70 000 

Ledning 225 000 

Kansli 330 000 

Personal 4 600 000 

Gemensam 200 000 

Distrikt 0 

Summa kostnader 13 914 399 

VERKSAMHETENS RESULTAT 0 

FINANSIELLA INVESTERINGAR 0 

ÅRETS RESULTAT 0 

Utgående balans 2 500 494 

* Till denna summa skall bland annat läggas ett värde om ca 300.000 kronor från sponsor/"value in kind"

avseende elitläger på Playitas.

** Till denna intäkt skall läggas "value in kind" från sponsorer, till ett värde om för närvarande ca 325.000 kronor

där produkterna används inom alla verksamhetsområden. Ytterligare förhandlingar pågår.

Intäkter och kostnader avseende Utbildning ryms inom respektive verksamhetsområde.

*SOK ej inlagt varken som intäkt eller kostnad, nettot samma.
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Svenska Triathlonförbundet
Budget 2022 detalj - Intäkter 

Budget 2022

Ingående balans 2 500 494 

INTÄKTER

Arrangemang
Stockholm 1 235 000 

Linköping 650 000 

STC Tävlingar Övrigt 100 850 

Arrangemang Övrigt 100 400 

Sanktionsavg./Försäkring 423 750 

TD/HD/TO/Domare/TK 0 

RF Återstartsstöd Arrangemang 550 000 

Bredd & Motion
Playitas/Aqua 110 000 

AG Tävlingar 0 

Bredd Övrigt 0 

RF Verksamhetsstöd Vuxenidrott 362 630 

TRY Triathlon 52 309 

RF Återstartsstöd Bredd & Motion 370 000 

Barn & Ungdom
RF Verksamhetsstöd B&U 519 000 

Träning 0 

Tävling 0 

Tri4fun Koncept 0 

Utbildning 0 

Föreningsutveckling 0 

Barn & Ungdom Övrigt 0 

RF Återstartsstöd Barn & Ungdom 50 000 

Elit
RF Verksamhetsstöd Elit 680 000 

SOK stöd 

Senior/U23 5 000 

Junior 5 000 

Ungdom 5 000 

Lång 0 

Duathon/Vinter Triathlon 0 

Elit Övrigt 0 

DSA 0 

Tränarutveckling 0 

RF Återstartsstöd Elit 300 000 

Paratriathlon RF/STF 0 

Paratriathlon Arvsfonden 2 500 460 

Marknad 400 000 

RF Återstartsstöd Marknad 150 000 

Kommunikation
RF Återstartsstöd Kommunikation 180 000 

Omvärld
RF stöd Projekt International 0 

Ledning 0 

Kansli 0 

Personal
RF stöd Projekt Sportchef Landslag X 400 000 

SOK stöd Sportchef 0 

RF Verksamhetsstöd B&U 400 000 

NIU Malmö 112 000 

RF Återstartsstöd Personal 470 000 

Gemensam
RF org. stöd SF 2 153 000 

Medlemsavgifter 330 000 

Licenser 1 300 000 

Gemensam Övrigt 0 

Distrikt 0 

Summa intäkter 13 914 399 
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Svenska Triathlonförbundet
Budget 2022 detalj - Kostnader 

Budget 2022

KOSTNADER
Arrangemang

Stockholm 1 217 620 

Linköping 601 500 

STC Tävlingar Övrigt 143 000 

Arrangemang Övrigt 115 880 

Sanktionsavg./Försäkring 15 000 

TD/HD/TO/Domare/TK 17 000 

RF Återstartsstöd Arrangemang 550 000 

Bredd & Motion
Playitas/Aqua 50 000 

AG Tävlingar 0 

Bredd Övrigt 5 000 

RF Verksamhetsstöd Vuxenidrott 117 630 

TRY Triathlon 52 309 

RF Återstartsstöd Bredd & Motion 370 000 

Barn & Ungdom
Träning 80 000 

Tävling 80 000 

Tri4fun Koncept 105 000 

Utbildning 190 000 

Föreningsutveckling 20 000 

Barn & Ungdom Övrigt 44 000 

RF Återstartsstöd Barn & Ungdom 50 000 

Elit
SOK stöd

Senior/U23 395 000 

Junior 210 000 

Ungdom 165 000 

Lång 50 000 

Duathon/Vinter Triathlon 0 

Elit Övrigt 130 000 

DSA 150 000 

Tränarutveckling 35 000 

RF Återstartsstöd Elit 300 000 

Paratriathlon RF/STF 0 

Paratriathlon Arvsfonden 2 500 460 

Marknad 200 000 

RF Återstartsstöd Marknad 150 000 

Kommunikation
IT, Webb, Domäner 82 300 

STF MF/Kommunikation 88 200 

Kommunikation Övrigt 29 500 

RF Återstartsstöd Kommunikation 180 000 

Omvärld
RF 500 

SOK 3 700 

Europe Triathlon 21 000 

World Triathlon 43 000 

Omvärld Övrigt 1 800 

Ledning
Årsmöte 90 000 

Styrelsmöten 85 000 

Ledning Övrigt 50 000 

Kansli 330 000 

Personal inkl. Övrigt 4 130 000 

RF Återstartsstöd Personal 470 000 

Gemensam 200 000 

Distrikt 0 

Summa kostnader 13 914 399 

VERKSAMHETENS RESULTAT 0 

FINANSIELLA INVESTERINGAR 0 

ÅRETS RESULTAT 0 

Utgående balans 2 500 494 
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Förbundsstyrelsens proposition 1 

Förslag på ändringar i STF:s reglemente allmänt

Förbundsstyrelsen föreslår: 

Att årsmötet beslutar om följande ändringar i STF:s reglemente: 

(Ändring visas genom att text som utgår är överstruken och ny text är fetkursiv och grönmarkerad). 

A.GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

5.5 Mästerskapstävlingar 

5.5.1 Svenska mästerskap (SM/JSM) och Riksmästerskap (RM/USM) anordnas vid tävlingar, som fastställts av förbundsstyrelsen, 

enligt tabellen nedan. 

Distansen för Lagstafett ska justeras i tabellen, se A.5.5.5. 

         5.5.5 Stafettävling räknas 

Vid SM. Lag bestående av 2 herrar och 2 damer som vardera genomför en triathlon över distansen 265 250-300 m simning –  

6 5-8 km cykling – 1,2 1.5-2 km löpning. Ordningsföljden ska vara dam-herr-dam-herr herr-dam-herr-dam. 

Förutom senior får även master, junior, ungdom 16-17 år och pojkar/flickor 14-15 år ingå i föreningens SM-stafettlag. Underlag till 

stafettävling gäller från att sista tid för registrering och hämtning av nummerlapp skett. Tävlingslicens krävs, se C.1.9.2. 

B. ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

11.4 Resultatförteckningens omfattning 

Förnamn, efternamn, förening (i motionsklasser eventuellt hemort), sluttid samt deltider för simningen, cyklingen och löpningen. 

Resultaten redovisas för varje klass separat, men kan dessutom redovisas i gemensam resultatlista. I resultatförteckningen redovisas 

även diskvalificerade (DSQ) och orsaken härtill samt sådana som brutit tävlingen (DNF). 

C. TÄVLINGSREGLER

1.10.5 Fysisk hjälp 

Det är inte tillåtet att ta emot eller ge fysisk hjälp. Förplägnad eller dryck får inte delas ut/tas emot på annan plats i banan än på officiella 

förplägnadsstationer. Bestraffning: Diskvalificering. Deltagare har rätt att använda egen förplägnad och dryck som antingen medförs av 

deltagaren eller delas ut, dock endast vid förplägnadsstation. Sådan utdelning får göras av personliga medhjälpare. Egen langning får ske 

endast i utmärkt område i anslutning till officiell station. De personliga medhjälparna skall om möjligt använda annan väg än 

tävlingsbanan för att förflytta sig till de officiella stationerna. 

Undantag: 

• Tävlande i samma tävling får hjälpa varandra vid olycka. 

• Tävlande i samma tävling får hjälpa varandra med tillfälliga artiklar som, men inte begränsat till, näring och dryck efter en

officiell station, pump, slang, däck och reparations kit. 

• Tävlande i samma tävling får inte tillhandahålla någon utrustning till en tävlande i samma tävling som medför att den 

givande tävlande inte omedelbart kan fortsätta med sin egna tävling. Detta inkluderar men är inte begränsat till komplett 

cykel, ram, hjul och hjälm. Bestraffning: Diskvalificering av båda tävlande.

• Huvuddomare alt. Tävlingsledare (om huvuddomare inte finns), kan ge tillstånd till ledare att laga punkterade däck eller byta ut hjul 

om incidenten inträffar innan den första tävlande anländer till växlingsområde T1 efter start.

• Cykelservice hjälp kan av arrangören tillhandahållas under tävlingen på godkända platser och/eller av godkända fordon för 

alla tävlande på medel-/dubbel- eller långdistans. 

• Mekanisk hjälp/reparation av utrustning får ges för ungdomar upp till och med 15 år.

1.15 Säkerhetsbestämmelser 

1.15.1 Åskväder och blixtar: 

Blixtar kan vara ett omedelbart hot för säkerheten. Om blixten närmar sig tävlingsarenan och är inom ett avstånd på 13 km bör loppet 

stoppas, tävlingsarenan bör evakueras och deltagare bör föras till ett säkert område. Vad gäller vid omstart se World Triathlon:s regler. 
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2.2.2 Vattentemperatur, lufttemperatur och vindförhållanden 

Vattentemperaturen är av stor betydelse för simmomentets genomförande. 

 För att tillgodose säkerheten för de tävlande avkortas simsträckan enligt en glidande skala enligt tabellen: 

Ursprunglig 

distans 

Vattentemperatur 

>=15,0C 14,9-14,0C 13,9-13,0C 12,9-12,0C Under 12,0C 

  Upp t.o.m. 300 m   Oförändrad Oförändrad   Oförändrad Oförändrad Inställd 

  750 m   750 m   750 m   750 m 750 m Inställd 

1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 750 m Inställd 

1500 m 1500 m 1500 m 1500 m 750 m Inställd 

1900 m 1900 m 1900 m 1500 m 750 m Inställd 

2000 m 2000 m 2000 m 1500 m 750 m Inställd 

2500 m 2500 m 2500 m 1500 m 750 m Inställd 

3000 m 3000 m 3000 m 1500 m 750 m Inställd 

3800 m 3800 m 3000 m 1500 m 750 m Inställd 

4000 m 4000 m 3000 m 1500 m 750 m Inställd 

OBS! Temperaturangivelserna ovan är inte alltid den faktiska vattentemperaturen. Om vattentemperaturen är under 20,0C och   

lufttemperaturen är lägre än vattentemperaturen, så minskas den officiella vattentemperaturen med 0,5C för varje 1,0C grads skillnad 

mellan luft- och vattentemperatur. Se tabell nedan. 

När vattentemperaturen är över 22ºC ska temperaturerna i tabellen tillämpas som de är. När vattentemperaturen är på eller under 

22ºC och lufttemperaturen är på eller under 15ºC, kommer värdet på vattentemperaturen att justeras enligt följande tabell: 

Lufttemperatur (alla värden i °C) 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 

V
a

tt
en

te
m

p
er

a
tu

r
  

(a
ll

a 
v

är
d
en

 i
 °

C
) 

22 18.5 18.0 17.5 17.0 16.5 16.0 15.5 15.0 14.5 14.0 Inställd 

21 18.0 17.5 17.0 16.5 16.0 15.5 15.0 14.5 14.0 13.5 Inställd 

20 17.5 17.0 16.5 16.0 15.5 15.0 14.5 14.0 13.5 13.0 Inställd 

19 17.0 16.5 16.0 15.5 15.0 14.5 14.0 13.5 13.0 12.5 Inställd 

18 16.5 16.0 15.5 15.0 14.5 14.0 13.5 13.0 12.5 12.0 Inställd 

17 16.0 15.5 15.0 14.5 14.0 13.5 13.0 12.5 12.0 Inställd Inställd 

16 15.5 15.0 14.5 14.0 13.5 13.0 12.5 12.0 Inställd Inställd Inställd 

15 15.0 14.5 14.0 13.5 13.0 12.5 12.0 Inställd Inställd Inställd Inställd 

14 14.0 14.0 13.5 13.0 12.5 12.0 Inställd Inställd Inställd Inställd Inställd 

13 13.0 13.0 13.0 12.5 12.0 Inställd Inställd Inställd Inställd Inställd Inställd 

Inställd simningen kan ersättas av simning i bassäng eller med ett extra löpmoment. Sådant moment måste vara planerat i förtid. 

Bärande av våtdräkt eller inte 

Tävlingsklass där drafting är tillåten under cykelmomentet 

Distans  Förbjudet Obligatoriskt 

Upp t.o.m. 1500 m 20.0C och högre 15,9C och lägre 

1501 m och längre 22.0C och högre 15,9C och lägre 

Alla klasser där drafting inte är tillåtet under cykelmomentet 

Distans  Förbjudet  Obligatoriskt  

Upp t.o.m. 1500 m 22.0C och högre 15,9C och lägre 

1501 m och längre 24.6C och högre 15,9C och lägre 

Vid kalla förhållanden (enligt tabellerna ovan) på SM och internationell tävling i Sverige skall i första hand anbefallas obligatorisk våtdräkt, i andra hand 

simbanan avkortas. Beslut härom sker i samråd med teknisk delegat (TD). 

I motionsklass avkortas banan i första hand, i andra hand ersätts simning med löpning. 

Maximalt tillåten tid i vattnet 

Tävlingsklass Senior/Junior/Ungdom 16-17 år/Pojkar/Flickor 14-15 år 

Distans Tillåten tid i vattnet 

Upp t.o.m. 300 m 10 min 

301 m t.o.m. 750 m 20 min 

751 m t.o.m. 1500 m 30 min 

1501 m t.o.m. 3000 m 1h 15 min 

3001 m t.o.m. 4000 m 1h 45 min 
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Övriga klasser 

Distans Tillåten tid i vattnet 

Upp t.o.m. 300 m 20 min 

301 m t.o.m. 750 m 30 min 

751 m t.o.m. 1500 m 1h 10 min 

1501 m t.o.m. 3000 m 1h 45 min 

3001 m t.o.m. 4000 m 2h 15 min 

3.4.1 Cykel 

   ……… 

Vid tävling med drafting tillåten för Senior, Junior, Ungdom 16-17 år, Pojkar/Flickor 14-15 år skall i första hand STF regler gälla, därefter World 

Triathlon:s regler, och från dessa kan i vissa fall hänvisas till UCI (internationella cykelförbundets) gällande landsvägscyklar för draftinglopp (road 

race) tillämpas: 

• Cykelramen ska vara av traditionell typ, d.v.s. en triangelram byggd av tre raka eller konformade rör vilka kan vara runda,

ovala, platta, droppformade eller liknande i genomskärning. 

• Hjul som inte är med i någon av UCI godkända hjullistor ska uppfylla följande kriterier:

- hjuldiametern ska vara min 55 cm och max 70 cm, inklusive däcket.

- båda hjulen ska ha samma diameter. 

- hjulet måste ha minst 20 metall ekrar.

- fälgen får vara högst 25 mm hög.

- fälgen måste vara av metall. 

- alla komponenter måste kunna identifieras och måste vara tillgängliga i handeln.

• Skivbromsar är tillåtet. 

• Endast traditionella bockstyren är tillåtna.

• Endast liggstyren (clip on-bågar) som finns godkända av World Triathlon får användas 

• Clip on-bågar är tillåtna endast om de inte sticker ut längre än bromshandtagens yttersta fasta spets.

• Clip on-bågar måste sitta ihop eller vara förbundna med material av solid karaktär.

• Clip on-bågar måste vara monterade parallellt mot marken. 

• Inga växlar eller vattenflaskor eller liknande får vara monterade på bågarna 

• Armbågsstöd är tillåtna.

• Inga vattenflaskor eller liknande får vara monterade bakom sadeln.

Vid tävling med drafting tillåten för Master (Age Group) skall i första hand STF regler gälla, därefter World Triathlon:s regler, och från dessa 

kan i vissa fall hänvisas till UCI (internationella cykelförbundets) gällande landsvägscyklar för draftinglopp (road race) tillämpas: 

• Cykelramen ska vara av traditionell typ, d.v.s. en triangelram byggd av tre raka eller konformade rör vilka kan vara runda,

ovala, platta, droppformade eller liknande i genomskärning. 

• Hjulet måste ha minst 12 ekrar.

• Skivbromsar är tillåtet. 

• Endast traditionella bockstyren är tillåtna.

• Clip on-bågar är ej tillåtna. 

• Inga vattenflaskor eller liknande får vara monterade bakom sadeln.

F. SÄRSKILDA REGLER FÖR VINTERTRIATHLON

2.1 Deltagares utrustning mm 

2.1.1 Långa ärmar och långa byxor är tillåtna. 

//STF Tekniska kommitté, 2022-02-16 
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Förbundsstyrelsens proposition 2 

Förslag på ändringar i STF:s stadgar 3.4 §

Förbundsstyrelsen föreslår: 

Att årsmötet beslutar om följande ändringar i STF:s stadgar 3.4 § 

Förslag på ny text är fet kursiv. 

3.4 § Tidpunkt och kallelse till årsmötet
Årsmöte hålls årligen före utgången av mars månad på tid och plats som 
förbundsstyrelsen bestämmer. 

Kallelse till mötet utfärdas av förbundsstyrelsen dels genom kungörelse i förbundets 
officiella kungörelseorgan senast tre månader före mötet, dels genom e-post till 
röstberättigade organisationer senast två månader före mötet. 

Alla motioner som inkommit inom rätt tid (se 3.7 §) sammanställs obesvarade  
och hittills föreslagna propositioner skickas via e-post ut till samtliga medlemsföreningar 
senast 22 januari. 

Förslag till föredragningslista för mötet, verksamhets- och förvaltningsberättelser 
avseende föregående verksamhetsår, verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår, 
förbundsstyrelsens förslag (propositioner) och inkomna motioner till årsmötet - vilka  
skall vara åtföljda av styrelsens yttrande - samt valberedningens förslag (3.10 §) skall 
senast tre veckor före mötet sändas via e-post till röstberättigade organisationer. 

Protokoll från årsmötet skall senast en månad efter årsmötet publiceras på förbundets hemsida 
och skickas via e-post till röstberättigade organisationer. 

/ Förbundsstyrelsen 
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Motion: Förändring av tävlingssträckor och bankontroll 

Att anpassa svenskt reglemente till internationellt reglemente gällande 

tävlingsdistanser samt avvikelser på tävlingsdistanser. En tävlingsbana bör 

eftersträva att vara följsam med de geografiska förutsättningar som finns på 

platsen för arrangemanget. 

BAKGRUND: 

I svenskt reglemente finns bestämmelser att en given distans ÄR vissa sträckor. 

Vi, Väsby SS Triathlon vill att en distans ska vara: Bestämd, upp till eller inom ett 

spann. Utöver detta vill vi att en tolerans på 10% avvikelse tillåts på 

cykeldistansen. Max 5% på Medel- och Långdistans. 

I nuvarande reglemente kallas en distans för standardlängd. Till detta har 

bestämmelser om tolerans för hur mycket en standardlängd får avvika.  

Max 5% är satt.  

SM, JSM, USM-tävlingar får ha en avvikelse på 2%. 

Avvikelse över 2% på SM-tävlingar ska godkännas av STF´s Tekniska Kommitté. 

Av naturliga skäl blir det snäva max taket för avvikelse mer påtagligt ju kortare 

distansen (sprint och supersprint). Avvikelser blir mindre betydelsefull på 

medeldistans och långdistans.  

Det snäva regelverket gällande avvikelser i reglemente upplever vi, Väsby SS 

Triathlon skapar onödigt krångel för en tävlingsarrangör. Krångel i samband med 

bandragning och bidrar inte på ett positivt sätt till upplevelsen för deltagare på 

tävlingar. I synnerhet inte på tävlingar med SM status.  

Även om inte alla klasser innefattas av 2 % regeln så är det vanligt att alla klasser 

tävlar på samma bandragning om det är samma distans. I realiteten innebär detta 

att alla klasser som tävlar på samma distans påverkas av 2 % regeln. 

Väsby SS Triathlon önskar att en tävlingsbana bör eftersträva att vara följsam 

med de geografiska förutsättningar som finns på platsen.  

Den nuvarande regeln om 5% respektive 2% (SM) avvikelse påverkar cyklingen och 

löpningen mest. De snäva avvikelsereglerna resulterar i att tävlingsbanan många 

gånger får onödiga små ”tarmar” med 180-graderssvängar. Dessa skarpa svängar 

har marginell betydelse för tävlingsmomentet enligt oss. Korta avtagsvägar med 

180-graderssvängar innebär också att en arrangör måste bemanna dessa punkter,

med funktionärer för att säkerställa att deltagare inte genar. Att behöva avsätta

en eller två funktionärer för att stå och vakta en kon vid en avsides gata eller

grusväg är onödigt om det går att undvika.
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Förslaget innebär inte att en bandragning med sk. Hårnålar eller180-
graderssvängar inte får finnas utan förslaget syftar till att underlätta för 
arrangörer att kunna ha större valmöjligheter i val av bandragning.  

För tävlingsarrangörer som för diskussioner med länsstyrelsernas olika 

remissinstanser som utfärdar tillstånd om cykeltävling på väg vill vi med förslaget 

kunna avlasta arrangörer kravet i tävlingsreglementet på nästintill exakta 

distanser. Vidare tror vi att med vårt förslag om lättnader gällande 

standardlängder så öppnar svensk triathlon upp för fler platser i vårt land där det 

blir möjligt att arrangera triathlontävlingar. För deltagare/tävlande så blir 

distanserna unika men lika för alla. 

I svenskt reglemente står att läsa idag: 

A. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

4.1 Tävlingssträckor Simning, cykling och löpning på följande sträckor* 

Gren Lång 

distans 

Medeldistans/ 

Dubbel-

olympisk 

Olympisk-

distans 

Sprintdistans Minidistans 

Simning 4 km/3,8 

km 

1,9 km/3,0 

km 

1,5 km 0,750 km max 0,400 

km 

Cykling 120 

km/180 

km 

90 km/80 km 40 km 20 km max 10 km 

Löpning 30 

km/42,2 

km 

21 km/20 km 10 km 5 km max 4 km 

*Tävlingssträckor må anpassas till lokala förhållanden och avkortas i motions- och

ungdomsklasser. Distanserna för cykel‐ och löpmomentet får avvika från

standardlängd med max 5%. Avvikelser över 2% på SM‐tävlingar ska godkännas

av STF:s Tekniska Kommitté.

Vidare i reglementet under Administrativa bestämmelser går att läsa: 

B. ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

7. Bankontroll, uppföljning Distanserna för cykel‐ och löpmomentet får avvika från

standardlängd med max 5%. Avvikelser över 2% på SM‐tävlingar ska godkännas

av STF:s Tekniska Kommitté.

Vid viktigare tävlingar, t ex mästerskaps- och serietävlingar, utförs bankontroll 

m.m. av en teknisk delegat (TD), utsedd av Svenska Triathlonförbundet.

NYTT FÖRSLAG 

Vi vill att Svenska Triathlonförbundets tävlingsreglemente anpassas till World 

Triathlon Sport Competition ruels gällande distanser där en distans ska vara 

antingen: Bestämd, upp till eller inom ett spann. Utöver detta vill vi införa:  
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En tolerans på 10% avvikelse tillåts på cykeldistansen, förutsatt att tekniska 

kommittén ger sitt godkännande. För Medel- och Långdistans blir denna tolerans 

begränsad till 5%. 

Det förslag som vi vill införa och ersätta A. Gemensamma bestämmelser 4.1 samt 

tillägg är som följer: 

4.1 Tävlingssträckor Simning, cykling och löpning på följande sträckor* 

Gren Simning Cykel Löpning 

Lagstafett 250m till 300m 5km till 8km 1.5km till 2km 

Supersprint-

distans 

250m till 500m 6.5km till 13km 1.7km till 3.5km 

Sprintdistans Upp till 750m Upp till 20km Upp till 5km 

Olympiskdistans 

(Standarddistans) 

1500m 40km 10km 

Medeldistans 1900m till 3000m 80km till 90km 20km till 21km 

Långdistans 1000m till 4000m 100km till 200km 10km till 42.2km 

*Tävlingssträckor må anpassas till lokala förhållanden och avkortas i motions- och

ungdomsklasser. Distanser för cykel får avvika från standardlängd med max 10%.

Max 5% på Medel- och Långdistans. Avvikelser ska godkännas av STF:s Tekniska

Kommitté.

(TILLÄGG) 

Rekommenderade distanser är: 

Gren Långdistans Medeldistans/ 

Dubbelolympisk 

Olympisk-

distans 

Sprint-

distans 

Super-

sprint/Mini-

distans 

Simning 4 km/3,8 km 1,9 km/3,0 km 1,5 km 0,750 

km 

max 0,400 

km 

Cykling 120 km/180 

km 

90 km/80 km 40 km 20 km max 10 km 

Löpning 30 km/42,2 

km 

21 km/20 km 10 km 5 km max 4 km 

4.4 Avvikelser från A.4.1 och/eller A.4.2, som arrangör anser vara nödvändiga, 

anmäls och motiveras vid sanktionsansökan. Om simmomentet måste utgå på 

grund av för låg vattentemperatur m.m. (se C.2.2.2) kan detta ersättas av ett extra 

löpmoment (duathlon). Ett sådant alternativ bör förberedas och anges i inbjudan 

och/eller i information. 

Vidare föreslår vi också ändringar under B. ADMINISTRATIVA 

BESTÄMMELSER 7. Bankontroll, uppföljning 
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7. Bankontroll, uppföljning

Distanser för cykelmomentet får avvika från standardlängd med max 10%. Max 5% 

på Medel- och Långdistans. Avvikelser över ovan nämnda procentsatser på SM‐

tävlingar ska godkännas av STF:s Tekniska Kommitté.  

Vid viktigare tävlingar, t ex mästerskaps- och serietävlingar, utförs bankontroll 

m.m. av en teknisk delegat (TD), utsedd av Svenska Triathlonförbundet.

Reglementet ses över av Tekniska kommittén så att förändringar görs på alla 

relevanta ställen i dokumentet i enlighet med motionen. 

MÅL 

Med förändringen i reglementet gällande distanser och avvikelser från 

standardlängd vill Väsby SS Triathlon möjliggöra:  

• Att göra bra tävlingar ännu bättre, genom att tävlingsbanan har som

huvudsyfte att vara följsam med de geografiska förutsättningarna som finns

på platsen

• Skapa förutsättningar för fler platser att arrangera tävlingar på

• Att tävlingsbanan blir säker för deltagare genom att underlätta för

arrangörer att välja bort farliga passager eller delar av banan som inte

lämpar sig för tävling

• Öka arrangörers möjligheter och flexibilitet gentemot myndigheter gällande

tillstånd för tävling på väg

/Styrelsen, Väsby SS Triathlon 

Upplands Väsby 2022-01-04 
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REFERENSER 

Utdrag ur World Triathlon Sport Competition rules 

10.5 Bike: 

a. A 10 % tolerance marginal will be accepted for the distance of the bike segment

provided that it has been approved by the Technical Delegate. In the middle and

long distance events, this tolerance is limited to 5 %.

15. MIDDLE AND LONG DISTANCE EVENTS

15.2 Distances: The course should have demanding hills and challenging 

technical aspects. A 5% tolerance margin will be accepted for the distance of the 

bike course, provided it has been approved by the Technical Delegate. 

TRIATHLON: 

Swim Bike Run Minimum age 

required 

Team relay 250m to 300m 5km to 8km 1.5km to 2km 15 

Super Sprint 

Distance 

250m to 500m 6.5km to 13km 1.7km to 3.5km 15 

Sprint Distance Up to 750m Up to 20km Up to 5km 16 

Standard 

Distance 

1500m 40km 10km 18 

Middle Distance 1900m to 3000m 80km to 90km 20km to 21km 18 

Long Distance 1000m to 4000m 100km to 200km 10km to 42.2km 18 
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Förbundsstyrelsens yttrande 
Motion från Väsby SS Triathlon 
”Förändring av tävlingssträckor och bankontroll” 

Se motion på sidan före denna. 

Förbundsstyrelsen föreslår: 

Att årsmötet beslutar att bifalla förslaget om förändring av tävlingssträckor och bankontroll med 
ändring att föreslagna distanser under punkt 4.1 ”Tävlingssträckor Simning, cykling och löpning på 
följande sträckor” uppdateras efter World Triathlons reglemente som uppdaterades den 28 januari 
2022. 

Att årsmötet beslutar att ändringen träder i kraft efter att STF´s reglemente är uppdaterad. 

Förbundsstyrelsens motivering: 

Genom de senare åren har förutsättningarna för att kunna lägga banor för arrangörer blivit mera 
utmanande än tidigare. Med flera krav och påverkningar från myndigheter gör det svårare att få till 
banorna så bra som möjligt, samtidigt som man ska behålla säkerheten samt leverera rättvisa 
tävlingar för de tävlande.  

Vi ser en utmaning för arrangörer för att kunna ta fram banor med rätt längd då vi håller oss i det fria. 
Gator, torg, landsväg mm är vår arena och tävlingsbanor behöver kunna anpassa sig mera till det 
befintliga terräng. Att ha större marginal kan underlätta för våra arrangörer och samtidigt uppmuntra 
flera arrangörer att starta en tävling. 

Förbundsstyrelsen är positiva till ändring som motionären, Väsby SS Triathlon, föreslår.  Motionen 
har kommit STF tillhanda innan World Triathlon hade publicerat regeländringar och med detta 
föreslår förbundsstyrelsen att distanserna ändras/uppdateras enligt World Triathlon reglemente 
(uppdaterad 28 januari 2022) enligt tabellen nedan. Detta för att återigen närma oss till det 
internationella reglementet. 

Gren Simning Cykel Löpning 

Lagstafett 250m till 300m 5km till 8km 1.5km till 2km 

Supersprintdistans 250m till 500m 6.5km till 13km 1.7km till 3.5km 

Sprintdistans Upp till 750m Upp till 20km Upp till 5km 

Olympiskdistans 
(Standarddistans) 

1500m 40km 10km 

Medeldistans 1900m till 30002999m 80km till 90km 20km till 21km 

Långdistans 10003000m till 4000m 10091km till 200km 1022km till 42.2km 

/ Förbundsstyrelsen 
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Motion: Förändring av klassindelning 

Att möjliggöra för triathleter att tävla triathlon i åldersklasser från det kalenderår 

vederbörande fyller 20 år. Att ytterligare anpassa svenskt reglemente till World 

Triathlon Competition Rules i fråga om åldersklasser sk. Age group. 

Implementering i reglementet gäller från 1/1 2023 

BAKGRUND 

I svenskt reglemente 5.1 Klassindelningar tävlingsklass står: 

M 20/K 20 Män/Kvinnor 20–34 år Senior 

I internationellt reglemente finns åldersgrupper från 20 år och uppåt och det är 

valbart om man vill tävla i senior eller åldersgrupp (masters) från 20 års ålder. 

Steget från junior till senior kan tyckas naturligt om man varit med i sporten från 

unga år. Det finns dock ett flertal som börjar med triathlon när de är över 20 år. 

Många har fyllt 30 år då de upptäcker triathlon. De kan komma från andra 

idrotter utan att ha tävlat i triathlon tidigare. Om de vill tävla tvingas de delta i 

seniorklass där drafting är tillåtet.  

Enligt Väsby SS Triathlon, (VSS tri) finns det många under 35 år som tränar i 

klubbar tillsammans med Masters som inte kan ställa upp i tävlingar nationellt 

som master.  

Svensk triathlon förlorar dessa personer helt från tävlingsklass på nationella 

tävlingar.  

Idag väljer många triathleter mellan 20–34 år att endast tävla på internationella 

tävlingar (där de kan få tävla i sin åldersgrupp, individuellt och utan drafting) 

eller anmäler sig i motionsklass fastän de egentligen vill delta i tävlingsklass.  

Motionsklass urholkas som instegslopp och som klass för ”prova på” då startfältet 

är spretigt, sett till prestation, vilket i sin tur kan skrämma bort nybörjare från 

sporten. 

Väsby SS Triathlon har flera medlemmar som inte tävlar alls på svenska 

mästerskapstävlingar av just den anledningen att det saknas mastersgrupper för 

de under 35 år. Sannolikt beter sig medlemmar i andra svenska föreningar 

likadant. 
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NYTT FÖRSLAG 

Inför i svenskt reglemente mastersgrupper från 20 år och uppåt på liknande sätt 

som det står inskrivet i World Triathlon Competition Rules 

2.5 Eligibility:  

h.)  

(iv) 20 to 24 (M20)/(F20);  

(v) 25 to 29 (M25)/(F25);  

(vi) 30 to 34 (M30)/(F30);  

(vii) Etc. 

I svenskt reglemente ska det enligt detta förslag stå: 

5.1Klassindelning tävlingsklass Tillåtna 

distanser 

M 20/K 20 Män/Kvinnor Från 20 år Senior Samtliga 

M 20/K 20 -”- 20-24 år Masters 20 -”- 

M 25/K 25 -”- 25-29 år Masters 25 -”- 

M 30/K 30 -”- 30-34 år Masters 30 -”- 

M 35/K 35 -”- 35-39 år Masters 35 -”- 

Etc. 

Tillägg till texten som följer efter tabellen 5.1 

- - - Klasstillhörigheten bestäms av den ålder som uppnås under tävlingsåret, även

för World Triathlon och Europe Triathlon. Män/Kvinnor från 20 år och som tävlar i

tävlingsklass betraktas som senior om inget annat aktivt val görs. För tävlingar i

SM finns bara seniorklass för Män/Kvinnor från 20 år. Masters kan bara tävla i

RM.

Reglementet ses över av Tekniska kommittén så att förändringar görs på alla 

relevanta ställen i dokumentet i enlighet med motionen. 

MÅL 

Med möjligheten att välja mastersgrupper från det år man fyllt 20 år hoppas vi att 

fler kommer ställa upp på nationella tävlingar utan att seniorklassen kommer 

urholkas. Svensk triathlon kommer få fler licenserade triathleter. Motionsklass 

kommer bli instegsklass och jämnare utifrån enskilda prestationer och därmed 

locka fler deltagare.  

Sverige ska ha en stark seniorklass/elit. Seniorklass ska särskilt premieras i form 

av mästerskapstecken och prispengar. Med mastersklasser från 20 år kommer vi 

bli tillgängliga för fler. De mellan 20 och 34 år får en möjlighet att tävla mot 

jämnåriga istället för tvingas in i en elitklass alternativt motionsklass där 

skillnaderna, i båda fallen är för stora för att det ska bli intressant för den enskilde 

ur tävlingssynpunkt. 
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/Styrelsen, Väsby SS Triathlon 

Upplands Väsby 2022-01-04 
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Förbundsstyrelsens yttrande 
Motion från Väsby SS Triathlon 
"Förändring av klassindelning”

Se motion på sidan före denna. 

Förbundsstyrelsen föreslår: 

Att årsmötet beslutar att bifalla förslaget om förändring av klassindelning. 

Förbundsstyrelsens motivering: 

Förbundsstyrelsen är positiv till utvecklingen för att utöka antalet klasser för masters. Att lägga till 
klasserna 20-24 år, 25-29 år samt 30-34 år ser vi som utveckling i rätt riktning och möjlighet att 
ytterligare närma oss det internationella reglementet.  

Vi tror också att genom att tillsätta åldersklasser 20-24 år, 25-29 år och 30-34 år kan leda till att 
motions-, master- och seniorklass kommer att få tydligare ramar som underlättar för deltagare att välja 
rätt klass. Lika som motionären, Väsby SS Triathlon, tror och hoppas vi på att flera vågar på att köra 
tävlingsklass istället för motionsklass samt att motionsklassen blir just det den ska vara – 
motionsklass.  

Att regeln ska träda i kraft från säsong 2023 ser vi som en förutsättning då anmälningar för 2022 är i 
full gång.  

/ Förbundsstyrelsen 

63



Motion till Svenska Triathlonförbundets årsmöte 2022 

Revidera Svenska Triathlonförbundets stadgar 

Svenska Triathlonförbundets stadgar behöver ses över och bättre anpassas till RF:s 
Stadgemall för Specialförbund och RF:s Kod för demokratisk styrning av idrottsförbund och 
föreningar.  

Jag yrkar på att: 

1. STF:s stadgar ses över och anpassas till RFs: Stadgemall för specialförbund
2. STF:s stadgar ses över och anpassas till RF:s Kod för demokratisk styrning av

idrottsförbund och föreningar

Bilagor: 
RF:s Stadgemall för Specialförbund – med normalstadgemall för SDF 
RF:s Kod för demokratisk styrning av idrottsförbund och föreningar 

Anna Sohlberg, Triathlon Väst 

Triathlon Väst utlåtande 
Triathlon Västs styrelse har inte koll på till vilken grad den stadgemall och kod som Anna 
yrkar på har setts över av Svenska Triathlonförbundet. Då Anna har utvecklat och sett över 
Triathlon Västs stadgar är vår bedömning att hon är väldigt insatt i detta område, och att det 
därmed finns ett behov att se över såväl stadgemallen som koden, i enlighet med vad Anna 
yrkar på. 

/Triathlon Västs styrelse, genom ordförande Fredrik Überbacher 
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Förbundsstyrelsens yttrande 
Motion från Anna Sohlberg - översyn stadgar 
Jag (Anna Sohlberg) yrkar på att: 

1. STF:s stadgar ses över och anpassas till RFs: Stadgemall för specialförbund

2. STF:s stadgar ses över och anpassas till RF:s Kod för demokratisk styrning av
idrottsförbund och föreningar.

Se motion på sidan före denna. 

Förbundsstyrelsen föreslår: 

Att årsmötet beslutar att avslå motionen. 

Förbundsstyrelsens motivering: 

STF:s stadgar med ett antal förändringar antogs efter en genomarbetning vid förra årsmötet med 
mycket stor majoritet.  

Syftet var att som många SF och i linje med internationell praxis avseende good governess skapa 
ökad transparens, en tydligare process, ge valberedningen (och medlemmarna) möjlighet till ett bra 
arbete i att säkerställa kandidaters lämplighet utifrån exempelvis jäv, belastning och kvaliteter 
etcetera. Vidare önskade årsmötet med ändringarna minska risken för och skador vid ”fullmaktsfiske”, 
något som tyvärr förekommit bland medlemmar. Allt med det övergripande målet att säkerställa såväl 
den demokratiska processen både formellt och reellt, som organisationens utveckling och stabilitet.  

Riksidrottsstyrelsen (RS) granskar årligen våra (och alla specialidrottsförbunds - SF) stadgar. Härvid 
är RS:s uppdrag att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot RF:s stadgar eller på annat sätt är 
olämpliga. RS har vid sin granskning efter ändringarna i våra stadgar inte funnit att skäl att påkalla 
ändring. 

Stadgar skall alltid löpande ses över och liksom organisationen i sig utvecklas och anpassas till sin 
omvärld och närtid. Det arbetet är och skall vara ständigt pågående.  

Givet att STF:s stadgar i sin nuvarande form antagits av en stor majoritet av medlemsföreningarna i 
närtid, att RF inte funnit skäl att påkalla ändring på grund av olämplighet, att översyn görs löpande där 
medlemmar och styrelse kan föreslå ändringar som en majoritet sedan beslutar om, finner inte 
förbundsstyrelsen att det finns skäl att besluta om en särskild översyn. 

/ Förbundsstyrelsen 
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Motion till Svenska triathlonförbundets årsmöte 19:e
mars 2022

Förslag avseende STF stadgar

Vi vill föreslå att alla propositioner och inkomna motioner publiceras på förbundets 
hemsida senast en vecka efter att motionstiden har gått ut. 

Ändringarna i 3 Kap, § 3.7 syftar till att öka transparensen och delaktigheten i den 
demokratiska processen gällande motioner och propositioner. Motioner ska skickas in 
senast 15 januari för att förbundsstyrelsen ska ha god tid på sig att diskutera 
motionen och besluta om ett yttrande. Det är därför rimligt att föreningarna bereds 
samma möjlighet att ta del av motioner och propositioner. 

Genom att publicera motioner/propositioner tidigt ger man föreningarna god tid och 
förutsättningar att

 behandla alla inkomna motioner och propositioner, diskutera hur man ska
förhålla sig till de förslag som lagts och vilka eventuella motförslag man har
samt vilka riktlinjer ombudet har att förhålla sig till

 lyfta inkomna motioner och propositioner på sina egna årsmöten för diskussion
 utse ett lämpligt ombud utifrån de motioner/propositioner som ska behandlas

på årsmötet. I nuläget är det enbart en vecka mellan publicering av
årsmöteshandlingar och sista anmälan för ombud. Vilket ombud föreningen
skickar kan vara avhängigt av vilka motioner/propositioner som inkommit och
vem föreningen anser mest lämpad att föra föreningens talan.

För att öka transparens och delaktighet i den demokratiska processen föreslår vi att 
 Styrelsens propositioner är färdigberedda den 15 januari
 Motioner såväl som propositioner publiceras på förbundets hemsida senast en

vecka efter att motionstiden löpt ut.
 Stadgarna ändras enligt följande skrivningar (tillägg i fetstil)

3.7  §  Förslag  till  ärenden  att  behandlas  vid  årsmötet  (motioner  och
propositioner)
Förslag  till  ärende  att  behandlas  vid  årsmötet  skall  vara  förbundsstyrelsen
tillhanda  senast  den  15  januari  det  år  årsmötet  hålls,  det  avser  även
styrelsens propositioner. Rätt att avge förslag tillkommer medlemsförening
samt  röstberättigad  medlem  i  sådan  förening.  Förslag  från  röstberättigad
föreningsmedlem insänds genom vederbörande förening tillsammans med dess
utlåtande.  Motioner  såväl  som propositioner  publiceras  på förbundets
hemsida senast en vecka efter att motionstiden löpt ut.

Styrelsen Stöcke TS Järnet
genom
Anna Rosberg
Ordförande Stöcke TS Järnet
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Förbundsstyrelsens yttrande 
Motion från Stöcke TS Järnet 
”Förslag avseende STF stadgar” 

Se motion på sidan före denna. 

Förbundsstyrelsen föreslår: 

Att årsmötet beslutar att avslå motionen. 

Förbundsstyrelsens motivering: 

Vår vision är "Svensk Triathlon - Världens bästa". Som förbund är det viktigt för oss att vara så 
transparenta som möjligt med våra medlemsföreningar. Genom vår värdegrund vill vi skapa 
gemenskap, hänsyn och engagemang - med det i ryggen ställer vi oss i sak positiva till Stöcke TS 
Järnets motion med vissa justeringar. Efter samtal med motionären har förbundet lagt ett förslag till 
förändring i stadgarna för att uppnå det motionären önskar (se proposition 2).

/ Förbundsstyrelsen 
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Motion till STF årsmöte 2022. 

Vid STF årsmöte 2021 så ändrades stadgarnas §4.1 till att inte längre innehålla sekreterare. 

Gävle TK yrkade avslag på den specifika ändringen med hänvisning till att ett förbund behöver ha 

med en sekreterare i stadgarna. Något i stadgarna ska reglera hur förbundet ska dokumentera sina 

möten och sina beslut. 

Nu har ett år gått och GTK önskar inkomma med motion om att STF stadgar ska innehålla någon slags 

skrivning om sekreterare. Vi lägger ingen värdering i själva stadgeändringen, om den ska innehålla 

sekreterare eller generalsekreterare. Men vi hoppas få stöd i denna åsikt vid årsmötet. 

GTK yrkar på att STF styrelse under 2022 ska ta fram ett specifikt förslag på stadgeändring (till 

årsmötet 2023) så att förbundet återigen har en sekreterare i stadgarna. 

Styrelsen Gävle Triathlonklubb 

Gävle 14/1 2022 
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Förbundsstyrelsens yttrande 
Motion från Gävle Triathlon Klubb 
GTK yrkar på att STF styrelse under 2022 ska ta fram ett specifikt förslag på stadgeändring (till 
årsmötet 2023) så att förbundet återigen har en sekreterare i stadgarna 

Se motion på sidan före denna. 

Förbundsstyrelsen föreslår: 

Att årsmötet beslutar att avslå motionen. 

Förbundsstyrelsens motivering: 

Frågan om sekreterare regleras redan i Svenska Triathlonförbundets stadgar. 

I 4 kapitlet, 2 §, punkt 17 anges att förbundsstyrelsens åliggande att föra protokoll (och 
erforderliga böcker).  

Ett protokoll skrivs av en utsedd sekreterare (och justeras av ordförande för aktuellt möte och 
utsedd justeringsperson). Sekreteraren kan antingen utses av ledamöterna för aktuellt möte, 
eller genom generellt beslut i förbundsstyrelsen respektive aktuell kommitté.  

/ Förbundsstyrelsen 
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Valberedningens förslag
Valberedningens uppdrag är att föreslå en bra sammansatt styrelse och ge förslag på revisor.  
Valberedningen påbörjade sitt arbete efter årsmötet 2021 och har medverkat vid flertalet 
styrelsemöten. Valberedningen har också genomfört djupintervjuer med alla styrelsemedlemmar för att 
på så sätt få en djupare inblick i behov och sammansättning inom styrelsen. 

Nuvarande styrelse:
Henrik Nöbbelin, ordförande, vald till årsmötet 2023. 

Jonas Hedeback, vald till årsmötet 2023. 
Jonas Rylander, vald till årsmötet 2023. 
Tobias Marklund, vald till årsmötet 2023. 
Jannike Linné, vald till årsmötet 2023. 

Ria Damgren Nilsson, vald till årsmötet 2022, står till förfogande för omval. 
Johanna Green, vald till årsmötet 2022, står till förfogande för omval. 
Åke Lantz, vald till årsmötet 2022, står till förfogande för omval. 
Milla Jonsson, vald till årsmötet 2022, valde att avgå under våren 2021. 

Valberedningens förslag till ledamöter för en tid av två år: 
Ria Damgren Nilsson - omval 
Johanna Green - omval 
Åke Lantz - omval 
Pia Sundkvist de Beau - nyval 

Presentation av föreslagna kandidater: 

Ria Damgren Nilsson - omval 
Ria besitter en fördjupad kunskap om triathlon. Hon sitter idag som vice ordförande i SOK. Hennes 
engagemang och kontakter internationellt skapar viktiga kontakter för Sverige som triathlonland. 
Hennes insikt, kunskap och kompetens är viktigt för svensk triathlon internationellt. 

Johanna Green - omval
Johanna har arbetat i styrelsen i två år och ingår i arbetsgruppen för Bredd och motion och var i 
somras förbundets representant i Linköping under Sprint SM. Johanna har funnits med inom 
triathlonfamiljen under en längre tid och drog under mitten av 2000-talet igång förbundets Age 
Group resorna till EM och VM. Hon är utbildad internationell domare och var under flera år en viktig 
kugge inom arrangemanget Stockholm Triathlon. Civilt har Johanna rollen Development Manager 
på Fortnox AB och är även certifierad styrelseledamot och coach (ICF). Som person är Johanna en 
genomförare som omfamnar förändring.  

Åke Lantz - omval
Åke har idrotten i blodet. Efter arbete som skolledare och fritidsutvecklare i Sala kommun sysslar 
han nu med triathlon på heltid, det vill säga han är pensionär. Han lägger mycket tid på ideellt 
föreningsarbete i den egna klubben där just arrangemang av olika slag upptar mycket av Åkes tid. 
Han är van att driva och skapa utveckling. Han är välmeriterad tävlingsarrangör med 17 Sala 
Silverman-arrangemang bakom sig. Åke värnar om att alla som finns med och runt en tävling ska 
ha goda förutsättningar. 

Pia Sundkvist de Beau - nyval
Pia Sundkvist de Beau är aktiv, tävlande triathlet, utbildad svensk- och internationell domare, 
erfaren tävlingsledare i B3 Sundsvall Triathlon och styrelseledamot i föreningen Alnö Race Team. 
Pia bor strax utanför Sundsvall och driver ett eget management- och IT-konsultbolag. 
Valberedningen ser hennes yrkeskompetens, som kombinerar projektledning och kommunikation 
kring förändringsarbete, som ett gott komplement i sittande styrelse. Valberedningen uppfattar Pia 
som livserfaren, målmedveten, duktig på att tänka utanför boxen och på att skapa förankring på 
lång sikt för att uppnå mål. Pia brinner för att ta triathlonsporten norrut i landet och för att bredda 
idrotten och framför allt för att skola in barn och ungdomar. 
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Inga övriga nomineringar har inkommit till valberedningen. 

Förslag på revisor för en tid av ett år: 
Karin Eriksson, Grant Thornton

Förslag på revisorssuppleant för en tid av ett år: 
Henrik Leandersson, Grant Thornton

Valberedningen har bestått av: 
Elin Bommenel – ordförande
Jonas Haglund – ledamot
Thomas Rehn – ledamot
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MALL  
FÖR UPPRÄTTANDE AV STADGAR FÖR SF 

STADGAR för SVENSKA X-FÖRBUNDET (förkortning) 

Antagna vid årsmöte den ………………., med ikraftträdande den ……………. 

Förbundet bildades ……………….. 

Organisationsnummer …………….. 

 

1 Kap Allmänna bestämmelser   

1 §   Ändamål och uppgifter 

Svenska X-förbundet (förbundet) har till ändamål att främja och administrera ……………....... idrotten i 

Sverige på sådant sätt att den står i överensstämmelse med idrottsrörelsens verksamhetsidé enligt 1 kap. 

Sveriges Riksidrottsförbunds (RF) stadgar (se bilaga) samt att företräda denna idrott i utlandet.  

Förbundets bedriver följande idrotter/grenar/discipliner: 

• …………. 

• ………… 

Förbundet är en politiskt och religiöst oberoende allmännyttig ideell organisation som aktivt ska arbeta 

mot doping, matchfixing, osund ekonomi och annat fusk samt mot rasism och varje annan form av 

diskriminering och våld såväl på som utanför idrottsarenan. 

2 §   Sammansättning 

Förbundet består av de föreningar som enligt 2 kap. 1 § erhållit medlemskap i Förbundet. 

Förbundet har för sin regionala verksamhet specialidrottsdistriktsförbund (SDF).  

3 §   Tillhörighet 

Förbundet är medlem i RF samt i………………………….(internationella förbund m.fl.) …………  

Förbundet och dess olika organ samt förtroendevalda, ledare och funktionärer ska i tillämpliga delar följa 

nämnda organisationers stadgar och bestämmelser samt fattade beslut, som utgör en integrerad del av 

förbundets regelverk. 

4 §   Beslutande organ 

Förbundets beslutande organ är förbundsmötet, extra förbundsmöte och styrelsen samt av årsmötet valda 

nämnder. 

5 §   Sammansättning av styrelse m.m. 

Förbundet, dess SDF och föreningar ska aktivt verka för att styrelser, valberedningar, kommittéer, och 

andra organ får en sammansättning som präglas av mångfald och jämställdhet.  

6 §   Firmateckning 

Förbundets firma tecknas av styrelsen. 

Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två styrelseledamöter gemensamt eller till en eller 

flera särskilt utsedda personer. 

Den som genom delegation fått fullmakt att företräda förbundet ska återrapportera till styrelsen. 

7 §   Verksamhets- och räkenskapsår 

Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december. 

8 §   Stadgeändring 

För ändring av stadgarna krävs beslut av förbundsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. 
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9 §   Skiljeklausul 

Talan i tvist där parterna är enskild medlem i förening, funktionär, förening, IdrottsAB, SDF, DF, SF eller 

RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är 

föreskriven i RF:s stadgar, dessa stadgar eller tävlingsregler, avgöras enligt av RF fastställt reglemente för 

Idrottens skiljenämnd.  

10 §  Upplösning av förbundet 

För upplösning av förbundet krävs beslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra 

följande förbundsmöten, hållna med minst sex månaders mellanrum. 

I beslut om upplösning av förbundet ska anges dels att förbundets tillgångar ska användas till ett bestämt 

idrottsfrämjande ändamål, dels var det upplösta förbundets handlingar m.m. ska arkiveras t.ex. i 

folkrörelsearkiv eller motsvarande. 

Beslutet, tillsammans med kopior av styrelsens och förbundsmötets protokoll i ärendet, samt 

revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska snarast skickas till RF. 

 

2 Kap Förbundets medlemmar - föreningarna 

1 §   Medlemskap i förbundet 

Ideell förening, som består av enbart fysiska personer, får efter skriftlig ansökan upptas som medlem i 

förbundet om nedanstående villkor är uppfyllda. 

1. Ansökningen om medlemskap är upprättad enligt RF:s anvisningar, vilket även innebär uppgift om 

föreningens organisationsnummer, och är åtföljd av föreningens stadgar, som ska upprättas på 

grundval av RF:s stadgemall för idrottsföreningar. Om en sökande förening bedriver idrottslig 

verksamhet endast som en del av annan huvudsaklig verksamhet, och därför inte har stadgar som 

anknyter till RF:s stadgemall, är det tillräckligt att föreningen skriftligen förbinder sig att i sin 

idrottsliga verksamhet tillämpa de regler som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på vilka RF:s 

stadgar bygger. 

2. Föreningen bedriver idrottslig verksamhet enligt 1 kap. 1 §. 

3. Föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet följa RF:s och förbundets stadgar, 

tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. 

4. Föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten förening. 

5. Föreningen har betalat de avgifter som förbundsmötet i vederbörlig ordning kan ha bestämt. 

6. Därutöver gäller …………………………. 

Om förenings ansökan avslås, får föreningen överklaga beslutet hos RIN enligt 15 kap. RF:s stadgar 

Medlemskap i förbundet innebär att föreningen samtidigt blir medlem i det SDF och DF inom vars 

gränser föreningen har sin hemort.  

2 §   Medlemskapets upphörande 

Förening, som önskar utträda ur förbundet, ska skriftligen anmäla detta. Har föreningen inte betalat 

föreskrivna avgifter, bestämmer styrelsen om de ska betalas eller inte.  

Om förening inte betalat medlemsavgift under två på varandra följande år, får styrelsen besluta om 

medlemskapets upphörande. Medlemskapet upphör genom att föreningen avförs från förbundets 

medlemsförteckning. Föreningen ska underrättas om att medlemskapet har upphört.  

Utan att anmälan om utträde föreligger får styrelsen utesluta förening om den – trots påminnelser – 

underlåter att följa vad som föreskrivs i RF:s eller dessa stadgar.  

Förening får också uteslutas, om den inte uppfyller villkoren enligt 2 kap. 1 § eller om den har underlåtit 

att rätta sig efter beslut som i vederbörlig ordning har fattats av förbundet, SDF, RF eller DF eller annars 

påtagligt har motarbetat förbundets intressen. 

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän föreningen har fått tillfälle att yttra sig inom viss av 

förbundet angiven tid. I beslutet om uteslutning ska skälen som ligger till grund för uteslutningen 

redovisas samt även anges hur beslutet kan överklagas. 
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Förbundets beslut om uteslutning får överklagas hos RIN enligt 15 kap. RF:s stadgar. 

Medlemskapets upphörande i förbundet innebär samtidigt att föreningens medlemskap i SDF och DF 

upphör. 

3 §   Åligganden 

Förening ska 

1. följa RF:s stadgar samt förbundets stadgar, tävlingsregler, övriga bestämmelser och beslut fattade av 

överordnat idrottsorgan, 

2.  aktivt arbeta mot doping, matchfixing, osund ekonomi och annat fusk samt mot mobbing, trakasserier 

och våld såväl på som utanför idrottsarenan,  

3.  årligen betala medlemsavgift och avge rapport om styrelsens sammansättning samt …..………, 

4. föra medlemsförteckning, 

5. föra räkenskaper och upprätta verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, föra protokoll 

vid årsmöten, andra föreningsmöten och styrelsens sammanträden, 

6. hålla årsmöte och besluta om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning,  

7. på begäran av förbundet, RF, eller vederbörande SDF eller DF ställa föreningens handlingar till 

förfogande, och lämna av dessa organ begärda uppgifter, samt 

8. på begäran av RIN, DoN eller DopK lämna uppgifter samt avge yttranden. 

4 §  Medlemskap i förening 

Endast fysisk person kan upptas som medlem i förening efter ansökan. 

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det på sakliga grunder kan antas att vederbörande kommer 

att motarbeta föreningens ändamål eller på annat sätt skada föreningens intressen. 

Medlem har rätt att efter anmälan utträda ur föreningen. 

Om medlem inte betalat medlemsavgift under två på varandra följande år, får föreningen besluta om 

medlemskapets upphörande. Medlemskapet upphör genom att medlemmen avförs från 

medlemsförteckningen. Personen ska underrättas om att medlemskapet har upphört.  

Medlem får uteslutas om medlemmen har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, 

motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot föreningens stadgar eller på annat sätt skadat 

föreningens intressen. 

Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas till att omfatta viss tid. Sådan 

tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen. 

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning. 

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss av föreningsstyrelsen 

angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att 

medlemskapet ifrågasätts. 

I beslutet ska skälen redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet 

ska inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till medlemmen. 

Beslut att vägra medlemskap, medlemskapets upphörande eller varning får överklagas enligt 15 kap. RF:s 

stadgar. 

5 §  Medlems deltagande i den idrottsliga verksamheten 

Föreningsmedlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är 

vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Förening har rätt att 

uppställa särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag. 

Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin förening.  

Förening bestämmer förutsättningarna för medlems deltagande i tävling eller uppvisning. För deltagande i 

tävling eller uppvisning utanför Sverige krävs förbundets godkännande.  
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Är arrangör av tävling eller uppvisning inte ansluten till förbundet, får föreningsmedlem delta endast om 

förbundet godkänt deltagandet i tävlingen eller uppvisningen. 

 

3 Kap Förbundsmöte 

1 §   Tidpunkt och kallelse 

Förbundsmöte, som är förbundets högsta beslutande organ, hålls före utgången av ..................…. månad 

på tid och plats som styrelsen bestämmer.  

Styrelsen ska, senast tre månader före mötet, med angivande av tid och plats kalla till förbundsmöte på 

förbundets hemsida och genom skriftligt meddelande till röstberättigade.  

Härefter ska styrelsen, senast tre veckor före mötet, på förbundets hemsida offentliggöra förslag till 

föredragningslista för mötet, underlag för röstlängden, verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, 

revisorernas berättelser, verksamhetsplan med ekonomisk plan samt styrelsens förslag och inkomna 

motioner till förbundsmötet, med styrelsens yttrande.  

2 §   Förslag till ärenden att behandlas av förbundsmötet 

Medlemsförening, SDF och styrelsen får lämna förslag att behandlas av förbundsmötet. Förslag från 

förening och SDF (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast två månader för förbundsmötet.  

Berört SDF ska ges tillfälle att yttra sig över motion från förening. 

Styrelsen ska till förbundsmötet avge skriftligt utlåtande över motionerna. 

3 §   Sammansättning och beslutförhet 

Förbundsmöte består av ombud för medlemsföreningarna inom respektive SDF utsedda genom beslut av 

SDF-möte.  

Ombud får enbart företräda föreningar inom ett SDF och får inte vara ledamot av förbundets styrelse. 

Föreningarna inom ett SDF får sända ett ombud för varje röst men kan låta ett ombud representera mer än 

en röst. Ombud ska medföra fullmakt, i vilken ombudets rätt att utöva rösträtt anges. 

4 §   Rösträtt 

……………… 

……………… 

5 §   Yttrande- och förslagsrätt 

Yttrande- och förslagsrätt vid förbundsmöte har, förutom ombuden, styrelsens ledamöter och förbundets 

högste tjänsteman samt motionär i fråga om egen motion.   

Valberedningens ordförande och övriga ledamöter har rätt att yttra sig i de ärenden valberedningen berett. 

Revisorerna har yttranderätt i ärenden de berett. 

Med förbundsmötets samtycke har även annan yttranderätt.  

6 §   Ärenden vid förbundsmötet 

Förbundsmötets förhandlingar öppnas av förbundsordföranden eller vid förhinder för denne av vice 

ordföranden. 

Vid förbundsmötet ska följande ärenden behandlas och protokollföras: 

1. Fastställande av röstlängd på grundval av den utav styrelsen upprättade röstlängden. 

2. Val av mötesordförande. 

3. Val av protokollsekreterare. 

4. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll. 

5. Val av rösträknare. 

6. Fråga om kallelse till mötet har skett i den ordning 3 kap. 1 § föreskriver. 

7. Fastställande av föredragningslista för mötet.  

 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning [årsbokslut]. 
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9. Revisorernas berättelser. 

10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet. 

 

11. Styrelsens förslag samt inkomna motioner. 

12. Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för kommande verksamhetsår. 

13. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår. 

 

14. Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år. 

15. Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år. 

16. Val av ordförande i Disciplinnämnden för en tid av ett år. 

17. Val av halva antalet övriga ledamöter i Disciplinnämnden för en tid av två år.  

18. Beslut om att på ett år utse en auktoriserad revisor med personlig ersättare eller ett revisionsbolag, 

med uppgift att granska räkenskaper och förvaltning. 

19. Val av en lekmannarevisor med personlig ersättare för en tid av ett år. 

20. Val av ordförande (på ett år) och halva antalet övriga ledamöter (på två år) i valberedningen. 

21. Beslut om val av ombud och suppleanter till RF-stämma och SISU-stämma. 

Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan väsentlig betydelse för förbundet får inte fattas om den inte 

finns med i kallelsen till mötet. 

7 §   Valbarhet 

Valbar är varje person som är medlem i en till förbundet ansluten förening och är permanent bosatt i 

Sverige.  

Organ valda av förbundsmöte ska, undantaget ordförande, bestå av lika antal kvinnor och män. 

Ledamot får ingå i samma organ, valt av förbundsmöte, under sammanlagt tolv år.   

Ledamot av styrelsen är inte valbar som revisor eller revisorssuppleant, eller till ledamot i 

valberedningen.  

Arbetstagare hos förbundet eller dess SDF får inte väljas till ledamot av styrelsen eller valberedningen. 

Arbetstagare inom RF:s organisationer får inte vara revisor eller revisorssuppleant. 

8 §   Extra förbundsmöte 

Styrelsen får kalla till extra förbundsmöte. 

Styrelsen är skyldig att kalla till extra förbundsmöte när en revisor eller minst en tiondel av förbundets 

röstberättigade medlemsföreningar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla 

skälen för begäran. 

När styrelsen mottagit en begäran om extra Förbundsmöte ska den inom 14 dagar kalla till sådant möte att 

hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista och övriga 

möteshandlingar för det extra förbundsmötet ska tillställas röstberättigade organisationer senast sju dagar 

före mötet, eller inom samma hållas tillgängliga på förbundets hemsida.  

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får de som gjort framställningen utfärda kallelse i 

enlighet med föregående stycke. 

Vid extra förbundsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras. 

9 §   Beslut och omröstning 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). 

Med undantag för de i 1 kap. 8 § och 10 § nämnda fallen, som kräver kvalificerad majoritet, avgörs vid 

omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet är 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 röstberättigat ombud begär det ska dock val ske slutet. 
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Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av mötesordföranden, 

om ordföranden är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse 

av lika röstetal lotten avgöra. 

10 §   Ikraftträdande 

Beslut fattade av Förbundsmöte gäller från mötets avslutande om inte annat beslutats. 

 

4 Kap Valberedningen 

1 §   Sammansättning m.m. 

Valberedningen består av ordförande samt ...…[X]……..  övriga ledamöter valda av förbundsmötet. 

Valberedningen ska inom sig utse vice ordförande samt tillsätta sekreterare.  

Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. 

2 §   Åligganden 

Valberedningen ska bereda valen inför förbundsmöte och ska i detta arbete fortlöpande följa styrelsens, 

nämndernas och revisorernas arbete. 

I valberedningens uppdrag ingår att 

• senast fyra månader före förbundsmötet fråga dem vilkas mandattid utgår om de önskar 

kandidera för kommande mandatperiod, 

• senast tre månader före förbundsmötet, meddela röstberättigade organisationer vilka som står i 

tur att avgå och namnen på dem som har avböjt omval samt begära in förslag på kandidater, och 

• senast tre veckor före förbundsmötet skriftligen meddela röstberättigade organisationer sitt 

förslag beträffande varje val som beretts enligt 3 kap. 6 § samt meddela namnen på de kandidater 

i övrigt som i föreslagits till valberedningen. 

De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om. 

Valberedningens beslut ska protokollföras och efter förbundsmötet ska protokollet överlämnas till 

förbundsstyrelsen. 

3 §   Förslag och nominering 

Föreningar och SDF har rätt att, senast två månader före förbundsmötet, till valberedningen lämna förslag 

på personer för beredda valen enligt 3 kap. 6 §. 

Kandidatnomineringen vid förbundsmötet inleds med att valberedningen meddelar sitt förslag till 

nominering beträffande varje val, och att ombud därefter har rätt att nominera. Ombud har rätt att 

nominera personer även utöver dem som föreslagits till valberedningen. 

 

5 Kap Revisorer och revision 

1 §   Revision 

Förbundets räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av utsedd auktoriserad revisor eller utsett 

revisionsbolag. 

Ansvarig revisor har rätt att fortlöpande ta del av förbundets räkenskaper, förbundsmötes- och 

styrelseprotokoll och övriga handlingar.  

Ansvarig revisor ska, senast den …[datum]… varje år, till styrelsen överlämna sin revisionsberättelse. 

2 §   Förbundets lekmannarevisor 

Förbundets lekmannarevisor ska årligen granska om förbundets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt 

och ekonomiskt tillfredsställande sätt och om förbundets interna kontroll är tillräcklig. 

Lekmannarevisorn ska efter verkställd granskning, senast den …[datum]… varje år, till styrelsen 

överlämna en granskningsrapport. 
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6 Kap Förbundsstyrelsen 

1 §   Sammansättning 

Förbundsstyrelsen består av ordförande samt ...…[X]……..  övriga ledamöter valda av förbundsmötet. 

Förbundsstyrelsen ska inom sig utse vice ordförande samt tillsätta sekreterare.  

Förbundsstyrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte 

rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen. 

En av förbundsmötet, enligt 3 kap. 5 § RF:s stadgar, utsedd hedersledamot kan adjungeras till styrelsen, 

och har då yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. 

2 §   Förbundsstyrelsens åligganden 

Förbundsstyrelsen är förbundets beslutande organ när förbundsmöte inte är samlat.  

Det åligger förbundsstyrelsen särskilt att 

1. bedriva verksamhet i enlighet med den av RF-stämman beslutade verksamhetsidén, visionen och 

värdegrunden samt enligt dessa stadgar och förbundsmötets beslut,  

2. verka för ………..…..-idrottens utveckling och utbredning inom Sverige, 

3. företräda ………..…..-idrotten inom Sverige och utomlands,  

4. se till att förbundet följer gällande författningar samt RF:s, förbundets och ………...(internationella 

förbunds)…….…stadgar och regler samt fattade beslut, 

5. aktivt arbeta mot doping, matchfixing, osund ekonomi och annat fusk samt upprätta planer mot 

doping och matchfixing, 

6. följa och stödja verksamheten inom distrikten och föreningarna, 

7. ansvara för och förvalta förbundets tillgångar, 

8. administrera förbundets tävlingar enligt gällande tävlingsregler, ge tillstånd till nationella och 

internationella tävlingar samt besluta om riktlinjer för deltagande i tävling eller uppvisning 

utomlands, 

9. förbereda förbundsårsmöte, 

10. upprätta underlag för röstlängd avseende förbunds- och SDF-möten att gälla för tiden .................., 

11. besluta om utdelning av förbundets utmärkelser, 

12. anställa förbundets högsta tjänsteman, 

13. pröva, samt till RF löpande anmäla, förenings medlemskap i förbundet, 

14. fastställa stadgemall för SDF, 

15. pröva ärenden enligt 15 kap. RF:s stadgar samt följa förbundets skyldigheter enligt Idrottens 

Antidopingreglemente och Idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation av 

idrottslig verksamhet, 

16. på begäran av RS, RIN, DoN eller DopK lämna uppgifter samt avge yttranden,  

17. snarast underrätta DopK om det av internationellt specialidrottsförbund (ISF) eller på annat sätt har 

underrättats om en misstänkt förseelse mot dopingreglerna samt samarbeta med berörda organ vid 

utredning av sådan misstanke, samt 

18. föra protokoll och sörja för förbundets räkenskaper. 

3 §   Kallelse, beslutförhet och omröstning  

Förbundsstyrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till 

sammanträde då minst två ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de som 

gjort framställningen kalla till sammanträde.  

Förbundsstyrelsen är beslutför 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.  

Ordförande får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam) eller vid 

sammanträde genom ljud- eller bildöverföring.  
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4 §   Överlåtelse av beslutanderätten 

Förbundsstyrelsen får överlåta viss beslutanderätt till kommitté, annat organ, anställd eller annan person. 

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska regelbundet underrätta 

förbundsstyrelsen härom. 

 

7 Kap Nämnder  

1 §   Disciplinnämnd 

Disciplinnämnden, som består av ordförande och X-antal övriga ledamöter, prövar bestraffningsärenden 

enligt 14 kap. RF:s stadgar och Idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation av 

idrottslig verksamhet.  

Disciplinnämndens beslut får överklagas hos RIN. 

Disciplinnämnden har rätt att ålägga enskild person böter om högst 50 000 kr.  

2 §   Skiljenämnd 

Alternativ 1  

Talan i tvist där parterna direkt eller indirekt är medlemmar i förbundet, SDF eller förening inom nämnda 

organisationer, får inte väckas vid allmän domstol utan ska avgöras av Idrottens skiljenämnd enligt 2 kap. 

8 § RF:s stadgar.  

Förening och enskild medlem har genom sitt medlemskap förbundit sig att inte väcka talan vid allmän 

domstol i frågor som rör tillämpningen av stadgarna (se 1 kap. 9 §). 

Alternativ 2 

Talan i tvist där parterna direkt eller indirekt är medlemmar i förbundet, SDF eller förening inom nämnda 

organisationer, får inte väckas vid allmän domstol utan ska avgöras av förbundets skiljenämnd. 

Förbundsstyrelsen fastställer reglemente rörande skiljenämnden.  

Förening och enskild medlem har genom sitt medlemskap förbundit sig att inte väcka talan vid allmän 

domstol i frågor som rör tillämpningen av stadgarna (se 1 kap. 9 §). 

 

8 Kap Specialidrottsdistriktsförbund (SDF) 

1 §   Distriktsindelning 

För förbundets regionala verksamhet ska finnas SDF, som enligt dessa stadgar och SDF:s stadgar ska 

arbeta i enlighet med förbundets ändamål enligt 1 kap. 1 §.  

Förbundet fastställer SDF:s geografiska verksamhetsområde. SDF omfattar de föreningar som är 

medlemmar i Svenska X-förbundet och som har sin hemort inom SDF:s geografiska område. 

2 §   SDF:s namn och verksamhetsområde 

Blekinge ……………. förbund omfattar Blekinge län. 

Dalarnas ……………. förbund omfattar Dalarnas län. 

Gotlands ……………. förbund omfattar Gotlands län. 

Gävleborgs ………….förbund omfattar Gävleborgs län. 

Hallands ……………. förbund omfattar Hallands län. 

Jämtland/Härjedalens……. förbund omfattar Jämtlands län. 

Norrbottens …………förbund omfattar Norrbottens län. 

Skånes …………….   förbund omfattar Skånes län. 

Smålands ………. ….förbund omfattar Jönköpings län, Kronobergs län och Kalmar län. 
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Stockholms …………förbund omfattar Stockholms län utom kommunerna Södertälje, Nykvarn, Norrtälje 

och Sigtuna. 

Södermanlands …… förbund omfattar Södermanlands län och kommunerna Södertälje och Nykvarn i 

Stockholms län. 

Upplands ……………. förbund omfattar Uppsala län och kommunerna Norrtälje och Sigtuna i 

Stockholms län. 

Värmlands ………… förbund omfattar Värmlands län och kommunerna Degerfors och Karlskoga i 

Örebro län. 

Västerbottens ……… förbund omfattar Västerbottens län. 

Västernorrlands ……förbund omfattar Västernorrlands län. 

Västmanlands ………förbund omfattar Västmanlands län. 

Västra Götalands ……förbund omfattar Västra Götalands län. 

Örebro Läns ………. förbund omfattar Örebro län utom kommunerna Degerfors och Karlskoga. 

Östergötlands ………förbund omfattar Östergötlands län. 

Ändring av SDF:s geografiska område samt ändring av SDF:s namn beslutas av förbundsmötet. 

3 §   SDF:s stadgar 

SDF:s stadgar ska följa den av förbundsmötet fastslagna och av RS granskade stadgemallen för SDF samt 

vara godkända av Förbundsstyrelsen.  

4 §   Revisorer och revision 

SDF:s verksamhet, förvaltning och räkenskaper ska revideras av minst en revisor.  

 

9 Kap Tävlingar m.m. 

1 §   Tävlingsregler 

Förbundets tävlingsverksamhet ska genomföras i enlighet med av Förbundsstyrelsen fastställda 

tävlingsregler och fattade beslut.  

2 §  Rätt att delta i tävlingar 

Endast idrottsutövare som är medlem i förening ansluten till förbundet har rätt att delta i förbundets 

tävlingsverksamhet.  

Är arrangör av tävling eller uppvisning inte ansluten till förbundet, får medlem delta endast om förbundet 

godkänt deltagandet. 

3 §   Mästerskapstävlingar 

Rätt att delta i tävling om RF:s mästerskapstecken - SM och JSM samt DM och JDM tillkommer förutom 

svensk medborgare även i Sverige permanent bosatt person, som är medlem i en till förbundet ansluten 

förening.  

4 §   Tävlingsbestraffning 

Förbundets tävlingsregler ska innehålla föreskrifter om tävlingsbestraffningar enligt 12 kap. 4 § RF:s 

stadgar. 

5 §  Tillträde till tävling och uppvisning  

Förbundsstyrelsen får utfärda legitimationskort som berättigar innehavaren fritt inträde till tävlingar och 

uppvisningar inom förbundet.  

 

/RF-stadk  
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Bilaga till SF-stadgar 

Stadgemall för  
specialidrottsdistriktsförbund (SDF) 

1 Kap Allmänna bestämmelser 

1 §   Ändamål och uppgifter 

............…..-förbund (SDF) ska, enligt dessa stadgar och Svenska ………-förbundets stadgar, såsom 

Svenska …………….-förbundets regionala organ arbeta i enlighet med detta förbunds ändamål. 

(Härutöver kan i stadgemallen eller direkt av SDF i sina stadgar anges vad SDF ska verka för - t.ex att 

SDF särskilt ska verka för ungdomsverksamheten och dess utbredning inom distriktet.) 

2 §   Sammansättning 

..……SDF......(t ex Norrbottens X-förbund)................. omfattar de föreningar som är medlemmar i 

Svenska ………….-förbundet, och som har hemvist inom SDF:s geografiska verksamhetsområde. 

3 §  Verksamhetsområde 

…….SDF:s........ verksamhet utövas inom det verksamhetsområde som enligt 8 kap. 2 § Svenska 

…………-förbundets stadgar omfattar …….....(t.ex. Norrbottens län - i SDF:s stadgar bör distriktets 

geografiska gränser anges)......... 

4 §  Stadgar 

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av SDF-möte och ska godkännas av Svenska 

…………….-förbundet. 

För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3 av antalet avgivna röster. 

5 §  Beslutande organ 

SDF:s beslutande organ är SDF-mötet, extra SDF-möte och SDF-styrelsen.  

SDF-styrelsen får tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter inom SDF-styrelsens 

arbetsområde. 

6 §  Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår 

SDF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den ……...... till och med den 

…………..(tiden fastställs av SF i stadgemallen). 

SDF-styrelsens arbetsår omfattar tiden från SDF-mötet t.o.m. påföljande ordinarie möte. 

7 §  Sammansättning av styrelse m.m. 

SDF ska aktivt verka för att styrelser, valberedningar, kommittéer, och andra organ får en 

sammansättning som präglas av mångfald och jämställdhet. 

8 §   Firmateckning 

SDF:s firma tecknas av SDF-styrelsen eller, om den så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller 

av en eller flera särskilt utsedda personer. 

9 §   Skiljeklausul 

Talan i tvist där parterna är enskild medlem i förening, funktionär, förening, IdrottsAB, SDF, DF, SF eller 

RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är 

föreskriven i RF:s stadgar eller SF:s stadgar, avgöras enligt av RF fastställt reglemente för Idrottens 

skiljenämnd.  
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10 §   Upplösning av förbundet 

Efter beslut av Svenska ………….-förbundet kan SDF-möte upplösa förbundet genom beslut härom med 

enkel majoritet. I beslut om upplösning av förbundet ska anges att förbundets tillgångar ska användas till 

bestämt idrottsfrämjande ändamål.   

 

2 Kap SDF-mötet  

1 §   Tidpunkt och kallelse 

SDF-mötet, som är SDF:s högsta beslutande organ, hålls årligen före utgången av ………...... månad på 

dag, som SDF-styrelsen bestämmer. Mötet får dock inte hållas på dag när förbundsmöte eller DF-möte 

pågår. 

Styrelsen ska, senast två månader före mötet, med angivande av tid och plats kalla till förbundsmöte på 

SDF:s hemsida och genom skriftligt meddelande till röstberättigade föreningarna,    

Härefter ska styrelsen, senast två veckor före mötet, på förbundets hemsida offentliggöra förslag till 

föredragningslista för mötet, röstlängdsunderlag, verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, 

revisorernas berättelser, verksamhetsplan med ekonomisk plan samt styrelsens förslag och inkomna 

motioner till förbundsmötet, med styrelsens yttrande. 

2 §  Förslag till ärenden att behandlas SDF-mötet 

Förslag till ärenden att behandlas vid SDF-mötet ska vara SDF-styrelsen tillhanda senast ...…(sex 

veckor)…….  före mötet.  

Rätt att inge förslag tillkommer SDF tillhörande röstberättigad förening. 

3 §   Sammansättning och beslutförhet 

SDF-möte består av ombud för föreningar inom distriktet. Förening får utse högst två ombud, vilka ska 

vara röstberättigade medlemmar i föreningen. 

Ombud får representera endast en förening och får inte vara ledamot av SDF-styrelsen. SDF-möte är 

beslutsmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets beslut. 

4 §   Rösträtt 

Rösträtten vid SDF-möte bestäms genom röstlängdsunderlag som har upprättats av Svenska …..……..-

förbundets styrelse att gälla från och med den ..……....  . 

Röstlängdsunderlaget upptar de föreningar som senast den ..………………. har fullgjort sina 

stadgeenliga förpliktelser mot Svenska ………….-förbundet samt de förpliktelser mot SDF som kan ha 

bestämts av SDF-mötet. Röstlängdsunderlaget gäller oförändrad till dess nytt underlag har tillställts SDF.  

Varje röstberättigad förening har en röst.  

(Vederbörande SF kan i normalstadgarna föreskriva utökning av förenings röstetal, dock med den 

begränsningen att en förenings röstetal i sådant fall inte får överstiga 1/5 av det vid uppropet godkända 

sammanlagda röstetalet). 

Om förening deltar i mötet med två ombud och förfogar över endast en röst, utövas rösträtten av det ena 

ombudet. Förfogar förening över fler än en röst (gäller i de fall SF utökat antalet röster enligt ovan), äger 

föreningen bestämma rösternas fördelning mellan ombuden. Förening ska inge fullmakt för sina ombud. I 

fullmakten ska ombuds rätt att utöva föreningens rösträtt anges. 

5 §  Ärenden vid SDF-mötet 

SDF-mötets förhandlingar öppnas av SDF-ordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden. 

Vid SDF-mötet ska följande ärenden behandlas och protokollföras: 

1. Fastställande av röstlängd för mötet på grundval av det röstlängdsunderlag som Svenska 

…………-förbundets styrelse har upprättat för SDF, 

2. Val av mötesordförande. 

3. Val av protokollsekreterare. 

4. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll. 
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5. Val av rösträknare. 

6. Fråga om kallelse till mötet har skett i den ordning 2 kap. 1 § föreskriver. 

7. Fastställande av föredragningslista för mötet. 

 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning (årsbokslut). 

9. Revisorernas berättelser. 

10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet. 

 

11. Styrelsens förslag samt inkomna motioner. 

12. Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för kommande verksamhetsår. 

13. Fastställande av eventuell årsavgift för föreningarna till SDF för kommande verksamhetsår. 

 

14. Val av SDF-ordförande, tillika SDF-styrelsens ordförande, för en tid av ett år. 

15. Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år. 

16.  Beslut om att på ett år utse revisor med personlig ersättare eller ett revisionsbolag, med uppgift att 

granska räkenskaper och förvaltning. 

17. Val av lekmannarevisor med personlig ersättare för en tid av ett år. 

18. Val av ordförande (på ett år) och halva antalet övriga ledamöter (på två år) i valberedningen. 

19. Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till SF-mötet. 

20.  Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till DF-mötet, 

Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan väsentlig betydelse för SDF:et eller dess föreningar får inte 

fattas om den inte finns med i kallelsen till SDF-mötet. 

6 §  Valbarhet 

Valbar är varje person som är medlem i en till Svenska ……..förbundet ansluten förening och är 

permanent bosatt i Sverige.  

Organ valda av SDF-möte ska, undantaget ordförande, bestå av lika antal kvinnor och män. 

Ledamot får ingå i samma organ, valt av SDF-möte, under sammanlagt tolv år.   

Ledamot av SDF-styrelsen är inte valbar som revisor eller revisorssuppleant, eller till ledamot i 

valberedningen.  

Arbetstagare hos SDF eller hos Svenska …………-förbundet får inte väljas till ledamot av SDF-styrelsen 

eller valberedningen. Arbetstagare inom RF:s organisationer får inte vara revisor eller revisorssuppleant. 

7 §  Extra SDF-möte  

SDF-styrelsen kan kalla medlemmarna till extra SDF-möte. 

SDF-styrelsen är skyldig att kalla till extra SDF-möte när en revisor eller minst en tiondel av 

röstberättigade föreningar inom distriktet begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och 

innehålla skälen för begäran. 

När SDF-styrelsen mottagit en begäran om extra SDF-möte ska den inom 14 dagar kalla till sådant möte 

att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista och övriga 

möteshandlingar för extra SDF-möte ska tillställas röstberättigade föreningar senast sju dagar före mötet, 

eller inom samma tid hållas tillgängliga på SDF:s hemsida. 

Underlåter SDF-styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får de som gjort framställningen utfärda kallelse 

i enlighet med föregående stycke. 

Vid extra SDF-möte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras. 

Extra SDF-möte får inte äga rum under tid då förbundsmöte eller DF-stämma pågår. 

8 §  Beslut och omröstning 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). 
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Med undantag för det i 1 kap. 4 § nämnda fallet 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 röstberättigat ombud begär det ska dock val ske slutet. 

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid 

mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val 

ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra. 

9 §   Ikraftträdande 

Beslut fattade av SDF-möte gäller från mötets avslutande om inte annat bestäms. 

 

3 Kap Valberedningen 

1 §   Sammansättning m.m. 

Valberedningen består av ordförande samt ………[X]……..… övriga ledamöter valda av SDF-mötet. 

Valberedningen ska inom sig utse vice ordförande samt tillsätta sekreterare.  

Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. 

2 §   Åligganden 

Valberedningen ska bereda valen inför SDF-möte och ska i detta arbete fortlöpande följa SDF-styrelsens 

och revisorernas arbete. 

I valberedningens uppdrag ingår att 

• senast tre månader före SDF-mötet fråga dem vilkas mandattid utgår om de önskar kandidera för 

kommande mandatperiod, 

• senast två månader före SDF-mötet, meddela röstberättigade föreningar vilka som står i tur att 

avgå och namnen på dem som har avböjt omval samt begära in förslag på kandidater, och 

• senast två veckor före förbundsmötet skriftligen meddela röstberättigade föreningar sitt förslag 

beträffande varje val som beretts enligt 2 kap. 5 § samt meddela namnen på de kandidater i 

övrigt som i föreslagits till valberedningen. 

De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om. 

Valberedningens beslut ska protokollföras och efter förbundsmötet ska protokollet överlämnas till SDF-

styrelsen 

3 §   Förslagsrätt till valberedningen samt nominering vid SDF-mötet 

Röstberättigade föreningar har rätt att, senast fyra veckor före SDF-mötet till valberedningen avge förslag 

på personer för val enligt 2 kap. 5 §. 

Kandidatnomineringen vid SDF-mötet inleds med att valberedningen meddelar sitt förslag till nominering 

beträffande varje val, och att föreningsombud därefter har rätt att nominera. Ombud har rätt att nominera 

personer även utöver dem som föreslagits till valberedningen. Den som vid mötet föreslår kandidat, som 

inte är närvarande vid mötet, bör försäkra sig om att personen är villig att åta sig uppdraget. 

 

4 Kap Revisorer, revision 

1 §  Revisorer och revision 

SDF:s räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av utsedd revisor eller revisionsbolag.  

Ansvarig revisor har rätt att fortlöpande ta del av förbundets räkenskaper, förbundsmötes- och 

styrelseprotokoll och övriga handlingar. 
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Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast sex veckor före SDF-mötet och 

ska, efter verkställd revision, med revisorernas berättelse vara styrelsen tillhanda senast två veckor före 

mötet. 

 

5 Kap SDF-styrelsen 

1 §  Sammansättning 

SDF-styrelsen består av ordförande samt ………[X]……..… övriga ledamöter valda av SDF-mötet..  

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och tillsätter sekreterare.  

SDF-styrelsen får utse adjungerad ledamot i styrelsen. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men 

inte rösträtt Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.  

En av SDF-mötet, enligt 3 kap 5 § RF:s stadgar, utsedd hedersledamot kan adjungeras till styrelsen, och 

har då yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. 

2 §  Åligganden 

SDF-styrelsen är SDF:s beslutande organ när SDF-möte inte är samlat. 

SDF-styrelsen ska 

1. bedriva sin verksamhet i enlighet med Svenska ……..förbundets stadgar samt enligt dessa stadgar. 

2. verkställa SDF-mötets beslut, 

3. hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna och övervaka den idrottsliga 

ordningen i dessa, 

4. handha den idrott styrelsen företräder enligt gällande stadgar och bestämmelser, verka för denna 

idrotts utveckling samt i övrigt tillvarata specialidrottens intressen, 

5. föranstalta om DM-tävlingar och andra tävlingar enligt RF:s och SF:s bestämmelser samt godkänna 

DM-rekord, 

6. handha och ansvara för SDF:s medel, 

7. bereda ärenden, som ska föreläggas SDF-möte, 

8. förelägga SDF-mötet förslag till SDF:s verksamhetsplan med ekonomisk plan, 

9. avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagå RF-organ, förbundsstyrelsen och DF-styrelsen med 

upplysningar och yttranden, 

10. utöva prövningsrätt i ärenden, om vilka stadgas i 14 kap. RF:s stadgar med förbehåll för vad som 

anges i 7 kap. 1 § Svenska ……….-förbundets stadgar, 

11. bestämma om organisationen av och tjänster vid SDF:s kansli samt i förekommande fall anställa 

SDF:s arbetstagare, samt 

12. föra protokoll och sörja för förbundets bokföring m.m. samt sköta löpande ärenden i övrigt. 

3 §  Kallelse, beslutförhet och omröstning 

SDF-styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller av minst halva antalet ledamöter. Den är 

beslutför när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla 

beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöterna är ense om beslutet. Vid lika röstetal har 

ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom fullmakt. Om ordföranden finner det erforderligt, 

kan brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut 

ska anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. 

4 §   Överlåtelse av beslutanderätten 

SDF-styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa ärenden till utskott, som utses inom styrelsen, till 

kommitté eller annat organ, som har tillsatts för särskild uppgift, eller på enskild styrelseledamot eller 

anställd. 

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska regelbundet underrätta 

SDF-styrelsen härom. 

(Beslut som fattas av delegerad ska kontinuerligt rapporteras till styrelsen på lämpligt sätt. 

Rapporteringen bör ske rutinmässigt och företrädesvis i samband med styrelsesammanträden.) 



  /SF-SDF-mall 2016 v1.1 

1 kap RF:s stadgar  
Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund*  

Idrottens verksamhetsidé  

Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. 

Definitioner och konstateranden: 

Idrott är 
fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. 

Idrott består av 
träning och lek, tävling och uppvisning. 

Idrotten ger 
fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling. 

Vi organiserar vår idrott 
i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet. 

Vi delar in vår idrott 
efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi 

idrott för tonåringar och unga vuxna13-25 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 25 år.  

I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är 

normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor. 

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott. 

I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I breddidrotten är hälsa, trivsel och 

välbefinnande normgivande, även om prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre. 

Vi är en samlad idrottsrörelse  
som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla förbund och föreningar, såväl bredd som elit. Vi värnar om den 

svenska idrottsrörelsens tradition där elit- och breddverksamhet sker i nära samverkan, som ger inspiration, utveckling och livskraft. 

Inom idrottsrörelsen respekterar alla förbund och föreningar, såväl elit som bredd, varandras roller och verksamhetsvillkor.  

Idrotten följer  
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och FN:s 

internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Idrottens vision  

Svensk idrott - världens bästa 
Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det 

bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i 

världsklass. 

Idrottens värdegrund 

Glädje och gemenskap 
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, 

må bra och prestera mera.  

Demokrati och delaktighet 
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och 

bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.  

Allas rätt att vara med 
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, 

etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven 

idrottsverksamhet.  

Rent spel 
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa överenskommelser och leva efter god etik 
och moral. Detta inkluderar bland annat att aktivt arbeta mot doping, matchfixing, osund ekonomi och annat fusk samt mot 

mobbing, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan. 

 
* Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund är antagen i reviderad version av 2009 års RF-stämma, och är en del av 

idéprogrammet Idrotten vill. Hela Idrotten vill finns tillgänglig på www.rf.se . 

1 §* 
Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund 

Idrott ska bedrivas i enlighet med den av RF-stämman beslutade verksamhetsidén, visionen och värdegrunden. 

Bilaga 

http://www.rf.se/


RF:s kod för demokratisk 
styrning av idrottsförbund 

och föreningar
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Inledning

Svensk idrotts dokument om ”good governance” har vi valt att benämna RF:s 
kod för demokratisk styrning av idrottsförbund och föreningar.1 

I rapporten Statens stöd till idrotten-uppföljning 20132, beskrivs ”good governance” 
som ”en strävan hos politiska beslutsfattare och organisationer att säkerställa 
legitimitet och samhällsanseende genom att tillämpa demokratiska styrnings
former”. 

I RF:s Internationella riktlinjer för svensk idrott, som stämman beslutade om 
2015, fastställs att svensk idrott ska stå för ”good governance vilket bland  annat 
omfattar demokratiska processer, transparens och antikorruption”. De tre be
greppen går i praktiken ofta in i varandra, är beroende av varandra och kan där
för ofta vara svåra att särskilja. 

Syftet med denna kod är att värna om och utveckla god styrning inom idrotts
rörelsens alla organisationsled. För att förbund och föreningar även fortsätt
ningsvis ska ha frihet att bedriva sin verksamhet på sitt eget sätt, är det idrotts
rörelsens ansvar att visa att vi är villiga och ta oss an de etiska utmaningar vi står 
inför. Genom att ta dessa frågor på största allvar och arbeta för att hitta lösning
ar vill vi skapa en större kunskap och medvetenhet i detta så viktiga om råde. 
 Koden ska främja de demokratiska beslutsprocesserna samt öka transparensen 
i styrelsens arbete.

Den ökade kommersialiseringen inom svensk idrott, framför allt inom de stora 
lagidrotterna, men även inom vissa individuella idrotter, gör att ideella värden 
möter kommersiella värden och utmaningar, vilket också ställer särskilda krav 
på idrottsrörelsens styrelseledamöter. Svensk idrott bör inte enbart göras med
veten om värdet av goda demokratiska styrningsformer på nationell nivå, den 
bör även agera aktivt för att den internationella idrotten ska reformeras.

Idrottsrörelsen arbetar redan intensivt med att komma till rätta med vissa frågor 
inom bland annat doping, matchfixing och odemokratiska styrnings former. På 
motsvarande sätt behöver vi arbeta målinriktat för att säkerställa vissa grund
krav avseende god styrning i förbund och föreningar för att förstärka det redan 
stora förtroende samhällets aktörer har för vår verksamhet.

1 Koden har utformats med Svensk kod för bolagsstyrning (2020) som förebild (se www.bolagsstyrning.se).
2 Statens stöd till idrotten – uppföljning 2013 (CIF 2014:1).
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I.  RF:s kod för demokratisk 
styrning av idrottsförbund 
och föreningar

Syfte
God styrning handlar om att säkerställa att idrottens organisationer sköts håll
bart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt. Syftet med RF:s kod för demokra-
tisk styrning av idrottsförbund och föreningar (koden) är att stärka förtroendet 
för idrottsrörelsens beslutande organ genom en positiv och målinriktad utveck
ling av styrningen.

Målgrupp
Målgruppen för koden är styrelser och andra beslutsorgan inom förbund och 
föreningar registrerade hos RF.3 Koden kan tillämpas av såväl förbund som före
ningar även om förutsättningarna för verksamheten kan vara vitt skilda.  Större 
föreningar med många medlemmar samt IdrottsAB förväntas följa  koden. 
 Mindre föreningar kan följa delar av koden och verka i dess anda.

Utgångspunkter
Målet är en kod som uppfyller det syfte som anges ovan. I mer konkreta termer 
innebär detta att koden bland annat ska ange en tydlig norm för god styrning, 
skapa goda förutsättningar för utövandet av ett ansvarsfullt ledarskap, värna 
om en tydlig och väl avvägd roll och ansvarsfördelning mellan medlemmar, 
styrelse och verksamhetsledning samt skapa största möjliga transparens gent
emot medlemmarna, idrottsrörelsen i stort och samhället i övrigt.

Innehåll och form
Koden är ett komplement till RF:s stadgar, reglementen och övriga regler samt 
förbundens och föreningarnas motsvarigheter. Den anger en norm för god styr
ning.

3 Ett IdrottsAB, enligt 11 kap. 3 § RF:s stadgar, rekommenderas att även följa Svensk kod för bolagsstyrning 
(2020).
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Följ eller förklara
Nyckeln i koden är begreppet ”följ eller förklara” som innebär att förbundet/
föreningen inte vid varje tillfälle måste följa varje punkt i koden. Det är möjligt 
att välja andra lösningar som bättre bedöms svara mot omständigheterna i det 
enskilda fallet, förutsatt att varje sådan avvikelse öppet redovisas, och att den 
lösning som valts i stället beskrivs med angivande av skälen för detta. 

Koden anger således vad som ofta – men inte nödvändigtvis alltid – kan anses ut
göra god styrning i olika frågor. I vissa frågor kan andra lösningar än den  koden 
anger mycket väl innebära en bättre styrning. En eller flera avvikelser från 
koden signalerar således i sig inte sämre styrning. I många fall kan avvikelse
förklaringarna snarare visa att förbundet/föreningen noggrant övervägt sina 
möjligheter för god styrning för att komma fram till den lösning som funnits 
vara bäst i det enskilda fallet. 

Koden består av ett antal numrerade punkter. Det är till dessa punkter med till
hörande underpunkter som förbund/föreningar har att förhålla sig, med avse
ende på ”följ eller förklara”, med undantag för informationskravet i punkt 10 där 
det inte finns någon möjlighet att avvika genom att lämna en förklaring.

Vidare finns kortare textavsnitt i kursiverad stil som ingress till vissa punkter. 
Syftet med dessa är att ge uttryck för det principiella synsätt eller de stadge/
lagbestämmelser som ligger till grund för de efterföljande punkterna, men de 
utgör inte i sig regler som ska följas eller förklaras. 

De flesta punkterna har en utformning som gör det möjligt att objektivt fast
ställa avvikelser och att vid behov förklara dessa. 
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II. Regler för god styrning

1. Årsmöte
Medlemmarnas inflytande i förbundet/föreningen utövas vid årsmötet, som är 
förbundets/föreningens högsta beslutande organ. Ett årsmöte ska förberedas och 
genomföras på ett sådant sätt att det skapas förutsättningar för medlemmarna att 
utöva sina rättigheter på ett aktivt och välinformerat sätt.

1.1. Datum och ort för årsmötet ska fastställas med stor framförhållning. När 
datum och ort har fastställts ska detta, utan dröjsmål, publiceras på för
bundets/föreningens webbplats. Där ska det även framgå vilken dag som 
är sista dag att skicka in motioner till årsmötet.

1.2. Vid årsmötet ska styrelsens ordförande och så många av de övriga styrel
seledamöterna närvara att styrelsen är beslutför. Verksamhetschefen/GS, 
om sådan finns, ska alltid närvara. Dessutom ska minst en ledamot från 
förbundets/föreningens valberedning samt minst en av förbundets/fören
ingens lekmannarevisorer4 närvara.

1.3. Förbundets/föreningens valberedning ska lämna förslag till mötesord
förande vid årsmötet. Förslaget ska presenteras i kallelsen till årsmötet.

1.4. Till justerare av protokoll från årsmötet ska det utses ombud/medlem som 
inte är styrelseledamot eller anställd i förbundet/föreningen.

1.5. Föredragningslista samt övriga möteshandlingar ska senast två veckor 
före årsmötet finnas tillgängliga på förbundets/föreningens webbplats.

2. Valberedning
Valberedningen är årsmötets organ med enda uppgift att bereda och lämna förslag till 
stämmans beslut i val och eventuella arvodesfrågor för styrelse och revisorer.

Valberedningens ledamöter ska tillvarata samtliga medlemmars intressen och får inte 
obehörigen röja vad som förekommit i valberedningsarbetet. En valberedningsledamot 
ska innan uppdraget accepteras noga överväga huruvida en intressekonflikt eller 
andra omständigheter föreligger, som gör det olämpligt att medverka i valberedningen.

2.1. Förbundet/föreningen ska ha en valberedning. Valberedningen ska lämna 
förslag till val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt förslag 
om eventuellt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag. Valbe
redningen ska vid bedömningen av styrelsens utvärdering och i sitt för
slag i enlighet med 4.1 särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i 
styrelsen och på att eftersträva en jämn könsfördelning.

Valberedningen ska också lämna förslag till val av och eventuell arvode
ring av revisor.

4 Lekmannarevisorernas uppdrag syftar till att granska verksamheten ur ett demokratiskt perspektiv, det 
vill säga om det sköts ändamålsenligt, ekonomiskt effektivt och att den interna kontrollen är tillräcklig.  
De är helt oberoende och deras primära mål är att förbättra verksamheten, och finnas till för förbundets/
föreningens bästa.
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2.2. Årsmötet ska utse valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha en 
jämn könsfördelning.

2.3. Valberedningen ska ha minst tre ledamöter, varav en ska utses till ord
förande. Valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till 
förbundet/föreningen och dess verksamhetschef/GS. Styrelseledamot 
eller föreningens/förbundets arbetstagare får inte vara ledamot av val
beredningen.

2.4. Förbundet/föreningen ska i god tid, dock senast sex månader före års
mötet, på sin webbplats lämna uppgift om namnen på ledamöterna i val
beredningen. Om ledamot lämnar valberedningen ska uppgift om detta 
lämnas. På webbplatsen ska även uppgift lämnas om hur medlemmar kan 
lämna förslag till valberedningen.

2.5. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till årsmötet samt på 
förbundets/föreningens webbplats. I anslutning till att kallelse utfärdas 
ska valberedningen på förbundets/föreningens webbplats lämna ett moti
ve rat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse med beaktande av vad 
som sägs om styrelsens sammansättning i 4.1. Yttrandet ska även inne
hålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits.

På webbplatsen ska det samtidigt som styrelseledamot föreslås för nyval 
 eller omval lämnas uppgift om:

	● namn, födelseår samt huvudsaklig utbildning och/eller arbetslivs
erfarenhet 

	● andra uppdrag i förbundet/föreningen samt eventuell erfarenhet från 
andra ideella uppdrag

	● vad kandidaten förväntas bidra med i styrelsens arbete

	● om ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende  
(se 4.2 och 4.3) i förhållande till föreningen och styrelsen 

	● vid omval, vilket år ledamoten valdes in i styrelsen.

2.6. Valberedningen ska på ett årsmöte där styrelse eller revisorsval ska äga 
rum presentera och motivera sina förslag med beaktande av vad som sägs 
om styrelsens sammansättning i 4.1. 

2.7. De av förbundets/föreningens årsmöte valda lekmannarevisorerna ska 
även ha till uppgift att bereda val av valberedning. Lekmannarevisorerna 
ska då följa de föreskrifter och rutiner som gäller för valberedningen.

3. Styrelsens uppgifter 
Styrelsen ska förvalta förbundets/föreningens angelägenheter och samtliga 
medlemmars intressen samt värna och främja en god förbunds- och föreningskultur.

3.1. I styrelsens uppgifter ingår bland annat att:

	● verka i enlighet med förbundets/föreningens övergripande mål och 
strategi
	● fatta beslut om förbundets/föreningens långsiktiga värdegrund

	● se till att det finns ändamålsenliga system för uppföljning och kontroll 
av förbundets/föreningens verksamhet
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	● se till att det finns en tillfredsställande kontroll av förbundets/förening
ens efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för verksamheten

	● säkerställa att förbundets/föreningens information är korrekt, relevant 
och tillförlitlig samt präglas av öppenhet 

	● tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga verksamhetschefen/GS.

3.2. Väsentliga uppdrag som verksamhetschefen/GS har utanför förbundet/
föreningen kräver styrelsens godkännande.

4. Styrelsens storlek och sammansättning
Styrelsen ska ha en storlek och sammansättning som säkerställer dess förmåga att 
ändamålsenligt förvalta förbundets/föreningens angelägenheter med integritet och 
effektivitet. 

4.1. Styrelsen ska ha en med hänsyn till förbundets/föreningens verksamhet, 
utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansätt
ning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de årsmötesvalda leda
möternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning 
ska eftersträvas. Suppleanter till årsmötesvalda styrelseledamöter ska 
inte utses.

4.2. Majoriteten av de årsmötesvalda styrelseledamöterna ska vara oberoende 
i förhållande till förbundet/föreningen och dess verksamhetsledning.

För att avgöra en ledamots oberoende ska en samlad bedömning göras av 
samtliga omständigheter som kan ge anledning att ifrågasätta ledamotens 
oberoende i förhållande till förbundet/föreningen eller dess verksamhets
ledning, varvid bland annat följande omständigheter ska vägas in i be
dömningen:

	● om ledamoten varit verksamhetschef/GS under de fem senaste åren 

	● om ledamoten varit anställd under de tre senaste åren

	● om ledamoten erhåller en icke obetydlig ersättning för råd eller  tjänster 
utöver styrelseuppdraget i förbundet/föreningen eller från någon 
 person i styrelsen

	● om ledamoten har eller under det senaste året har haft omfattande 
affärsförbindelser eller andra omfattande ekonomiska mellanhavanden 
med förbundet/föreningen i egenskap av kund, leverantör eller sam
arbetspartner, antingen själv eller genom annat företag eller förbund/
förening som har en sådan affärsrelation med förbundet/föreningen

	● om ledamoten står i ett nära släkt eller familjeförhållande till person 
i verksamhetsledningen eller någon annan person som nämns i ovan
stående punkter, och den personens direkta eller indirekta mellan
havanden med förbundet/föreningen har sådan omfattning och bety
delse att det motiverar att styrelseledamoten inte ska anses oberoende.

4.3. En styrelseledamot som är anställd eller styrelseledamot i ett företag som 
har stora intressen i förbundet/föreningen ska inte anses vara oberoende.

4.4. Den som nomineras till styrelseledamot ska förse valberedningen med er
forderligt underlag för bedömning av eventuell beroendeställning enligt 
4.2 och 4.3.
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4.5. En styrelseordförande ska inte utses för längre tid än till slutet av näst
kommande årsmöte. Övriga styrelseledamöter kan utses för två sådana 
mandatperioder.

4.6. En styrelseledamot ska inte kunna inneha en styrelsepost i mer än 12 år.

5. Styrelseledamotens uppdrag
En styrelseledamot ska ägna uppdraget den tid och omsorg och tillägna sig den 
kunskap som erfordras för att tillvarata förbundets/föreningens och dess medlemmars 
intressen. Varje ledamot ska agera självständigt och med integritet och se till 
förbundets/föreningens och medlemmarnas intressen.

5.1. En styrelseledamot ska självständigt bedöma de ärenden styrelsen har att 
behandla och begära den information som ledamoten anser nödvändig för 
att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut.

5.2. En styrelseledamot ska fortlöpande tillägna sig den kunskap om för bundets/
föreningens verksamhet, organisation med mera som krävs för uppdraget.

5.3. En styrelseledamot ansvarar för att kunna avsätta erforderlig tid för 
styrelse uppdraget med beaktande av ledamotens övriga uppdrag och 
åtaganden.

6. Styrelseordförande
Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar för att styrelsens arbete är väl organiserat 
och bedrivs effektivt.

6.1. Styrelsens ordförande ska väljas av årsmötet. Om ordföranden lämnar sitt 
uppdrag under mandattiden ska styrelsen, såvida inte en vice ordförande 
är vald, inom sig välja ordförande för tiden fram till dess en ny ordförande 
valts av årsmötet.

6.2. Om styrelsens ordförande har stadigvarande uppdrag för förbundet/före
ningen utöver ordförandeuppdraget ska arbetsfördelningen mellan ord
förande och verksamhetschef/GS klargöras i styrelsens arbetsordning 
och instruktionen för verksamhetschefen/GS.

6.3. Styrelsens ordförande ska se till att styrelsens arbete bedrivs effektivt och 
att styrelsen fullgör sina åligganden. Ordföranden ska särskilt:

	● organisera och leda styrelsen på ett sådant sätt att bästa möjliga förut
sättningar för styrelsens arbete skapas

	● se till att ny styrelseledamot genomgår erforderlig introduktions
utbildning samt den utbildning i övrigt som styrelseordföranden och 
ledamoten gemensamt finner lämplig

	● se till att styrelsen fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina 
 kunskaper om förbundet/föreningen

	● se till att styrelsen erhåller tillfredsställande information och besluts
underlag för sitt arbete

	● efter samråd med verksamhetschefen/GS fastställa förslag till före
dragningslista för styrelsens sammanträden

	● kontrollera att styrelsens beslut verkställs.
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7. Styrelsens arbetsformer
Formerna för styrelsens arbete ska fastställas av styrelsen och vara tydliga och 
väl dokumenterade. För att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut ska 
verksamhetschefen/GS förse styrelsen med erforderligt underlag för dess arbete både 
inför och mellan styrelsens sammanträden.

7.1.  Om styrelsen inom sig inrättar utskott eller annat liknande organ, ska det 
av styrelsens arbetsordning framgå vilka arbetsuppgifter och vilken be
slutanderätt styrelsen har delegerat samt hur sådant organ ska rapportera 
till styrelsen. Utskott eller annat organ ska protokollföra sina samman
träden och protokollen ska tillhandahållas styrelsen.

7.2. Styrelsen ansvarar för att förbundet/föreningen har god intern kontroll; 
att den finansiella rapporteringen är upprättad i överensstämmelse med 
lag samt tillämplig redovisningsstandard för förbundet/föreningen.

8. Utvärdering av styrelse och verksamhetschef/GS
Regelbunden och systematisk utvärdering utgör grunden för bedömning av styrelsens 
och verksamhetschefens/GS prestationer och för en fortlöpande utveckling av deras 
arbete.

8.1. Styrelsen ska årligen utvärdera styrelsearbetet i syfte att utveckla styrel
sens arbetsformer och effektivitet. Detta kan ske genom ett internt samtal 
i styrelsen som protokollförs att det ägt rum.

8.2. Styrelsen ska fortlöpande utvärdera verksamhetschefens/GS arbete. 
Minst en gång per år ska styrelsen särskilt behandla denna fråga, varvid 
ingen anställd person ska närvara.

9. Ersättningar till styrelseledamöter 
och verksamhetschef/GS
Förbundet/föreningen ska ha formaliserade och kommunicerade processer för beslut 
om eventuella ersättningar till styrelseledamöter. 

9.1. Styrelsen ska fatta beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och 
andra anställningsvillkor för verksamhetschefen/GS i förbundet/före ningen.

9.2. Årsmötet ska fatta beslut i frågor om ersättningsprinciper och ersättningar 
för styrelsen.

10. Information om styrning, hållbarhet 
och ersättningar
Styrelsen ska årligen upprätta en styrningsrapport och på sin webbplats informera 
medlemmarna om hur styrningen i förbundet/föreningen fungerar och hur de arbetat 
med koden under året.

10.1. Förbundet/föreningen ska i sin styrningsrapport för varje regel i koden 
som de har avvikit från:

	● redovisa denna avvikelse
	● ange skälen för avvikelsen
	● beskriva den lösning som valts i stället.
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10.2. Utöver det som beskrivs i 10.1 ska följande uppgifter lämnas i styrnings
rapporten:

	● sammansättningen av valberedningen

	● för var och en av styrelsens ledamöter ange namn, ålder och roll i 
 styrelsen

	● arbetsfördelningen i styrelsen, hur styrelsearbetet bedrivits under det 
senaste räkenskapsåret, inklusive antal styrelsesammanträden och 
 respektive ledamots närvaro vid styrelsesammanträden

	● sammansättning, arbetsuppgifter och beslutanderätt för eventuella 
styrelseorgan enligt punkten 7.1 ovan

	● för verksamhetschef/GS ange namn, födelseår och väsentliga uppdrag 
utanför förbundet/föreningen. 

10.3. Förbundet/föreningen ska på sin webbplats ha en särskild avdelning för 
styrningsfrågor där de senaste fem årens styrningsrapporter presenteras. 

På samma avdelning på webbplatsen ska det även finnas information om:

	● styrelseledamöter samt deras eventuella ersättning för uppdraget
	● verksamhetschef/GS
	● årsredovisning alternativt årsbokslut
	● uppgift om revisor samt revisionsrapport
	● organisationsskiss
	● stadgar
	● årsmötesprotokoll
	● verksamhetsberättelse
	● verksamhetsinriktning

11. Granskning
 Styrelsen ska årligen genom självuppföljning granska sitt arbete med koden. 

11.1. Granskning sker genom att på årsmötet välja två lekmannarevisorer som 
har ett särskilt uppdrag att granska förbundets/föreningens arbete med 
koden. Styrelsen ska säkerställa att dessa personer har tillgång till rele
vant information om verksamheten.

11.2. RF har till uppgift att följa upp specialidrottförbundens arbete med koden 
och styrningsrapporten.
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