Riktlinjer för distriktens verksamhet i Svenska Bandyförbundet
12-04-19
Syfte/Ändamål
Syftet med distriktens (SDF) verksamhet är att utveckla och administrera bandysporten i distriktet i
enlighet med förbundets vision, mål, stadgar och riktlinjer.
En väsentlig uppgift är att vara ett stöd- och kontaktorgan för distriktets föreningar och att vara
pådrivande i utvecklingen av föreningarnas verksamhet.
SDF är ett organ för Förbundets regionala verksamhet.

Distriktets uppgifter
Distriktet ansvarar för utveckling och samordning av föreningarnas verksamhet inom följande
områden;
Ungdomsverksamheten
Utbildningsverksamheten
Tävlingsverksamheten
Domare/Funktionärer
PR och marknadsfrågor

Distriktens organisation
Distriktsmötet är distriktets högsta beslutande organ. Alla föreningar kallas till årsmötet och har
rösträtt med en grundröst och tilläggsröster beroende på antalet licenser. Varje förening får
representeras av högst två ombud.
Antalet röster fastställs senast 31 mars varje år.
(Anmärkning: Principer och kriterier för antalet röster och fördelningen på aktiva föreningar fastställs
senare)
Distriktsmötet väljer ordförande och styrelse på totalt minst fem och högst elva ledamöter
Valberedning på minst tre högst fem ledamöter och revisorer väljs på distriktsmötet.
Ärenden att behandlas på distriktsmötet framgår av bilaga 2. (Skrivs senare)
Förutom årsmötet ska styrelsen årligen kalla ordförande i distriktets aktiva föreningar till ett
planeringsmöte för diskussion och uppföljning av distriktets verksamhetsplaner och för framtagande
av långsiktiga mål.

Förbundsstyrelsen ska kalla ordförande plus en representant ytterligare i distriktets styrelse till
träffar i maj-juni, där beslut i Förbundsstyrelsen rörande verksamhetsinriktningen behandlas och ger
underlag för distriktens utveckling av verksamheten.
Riktlinjerna för Distriktens verksamhet ska också ses över varje år och revideras vid behov för att få
ett aktuellt och levande dokument.

Styrelsens uppgifter
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och ekonomiansvarig.
Styrelsen ska vara ett naturligt kontaktorgan för föreningarna i tävlings- utvecklings- rekryteringsoch ekonomiska frågor.
Styrelsen ska bedriva en uppsökande verksamhet och skapa nätverk mellan föreningarna i form av
lokala ”bandyallianser” för erfarenhetsutbyte och lärande.
Styrelsen ansvarar för distriktets ekonomi och PR-och Marknadsfrågor
Styrelsen ansvarar för bemanningen i distriktets kommittéer
Styrelsen ansvarar för distriktets kansliresurser och administration

Kommittéer
Kommittéerna är styrelsens viktigaste organ för att utveckla och bedriva verksamheten.
Distriktets verksamhet planeras, genomförs och följs upp i de kommittéer som styrelsen fastlagt.
I kommittén ingår normalt fem ledamöter och valet av ledamöter ska ske på så sätt, att man får en
bred representation från distriktets olika föreningar, både elitföreningar och övriga föreningar.
Ordförande och samtliga ledamöter i kommittéerna utses av styrelsen.
Ordförande i respektive kommitté är distriktets kontaktperson gentemot Förbundets centrala
kommittéer och har ansvar för att vidarebefordra information om de centrala kommittéernas
verksamhet och anpassa distriktets verksamhet med hänsyn till de centrala besluten.
Information om kommittéernas verksamhet är mycket viktig. Beslut, protokoll och anteckningar från
kommittéernas verksamhet ska därför läggas ut på distriktets hemsida.

I distriktet kan följande kommittéer finnas:
Utvecklingskommittén
Kommittén ansvarar för

-

Utvecklingen av rekryteringsaktiviteter för barn och ungdomar som stöd för föreningarna

-

Distriktets utbildningsprogram för barn, ungdom och ledare

-

Kontakterna med föreningarnas utbildningsansvariga

-

Kontakterna med SISU

-

Föreningsutveckling

-

Distriktets läger för barn och ungdomar

-

Utveckling av kontakterna med skolorna för att stimulera till ökad bandyverksamhet

-

Regionala cuper för barn och ungdom i samverkan med närliggande distrikt

-

Utvecklingen och administrationen av länslag

Tävlingskommittén
Tävlingskommittén ansvarar för
-

Distriktsserier, pool-spel och därtill hörande uppgifter

-

Säsongs- och spelprogram och speldagar för cuper

-

Tillsättning av och kontakter med serieansvariga

Domar- och funktionärskommittén
Kommittén ansvarar för
-

Rekryteringen av domare både distriktsdomare och förbundsdomare

-

Utbildningen av distriktsdomare

-

Domaruttagningar till distriktsserier och pool-spel

-

Domarrankingen

-

Utbildningen av för tävlingsverksamheten viktiga funktionärer
PR- och Marknadskommittén
Kommittén ansvarar för

-

PR/Media frågor i distriktet

-

Frågor om bandysportens utveckling och bandyns varumärke

-

Samverkan med kommunerna angående utveckling av arenor, kommunala bidrag och
hyresavgifter

-

Samarbete med företag som sponsorer till cuper, länslag m.m. för ungdomslagen

-

Distriktets hemsida

Tävlingsområden
Distrikten samverkar i tävlingsfrågor, domarfrågor, bestraffningsfrågor m.m. i tre
Tävlingsområden enligt följande indelning
Tävlingsområde Nord
Distrikt Nord
Distrikt Mitt
Distrikt Södra Norrland
Distrikt Dalarna

Tävlingsområde Mitt
Distrikt Stockholm
Distrikt Mellansverige
Tävlingsområde Syd
Distrikt Sydväst
Distrikt Småland
Distrikt Västergötland

I Tävlingsområdet ska finnas Tävlingskommitté, Domarkommitté och Disciplinnämnd.
Medlemmar i Disciplinnämnden utses på distriktens årsmöten och ska bestå av fem
ledamöter.

Distriktens styrelser utser ledamöter i kommittéerna och beslutar om antalet
ledamöter.
Samtliga distrikt ska vara representerade i disciplinnämnden och i kommittéerna.
Tävlingskommittén
Ansvarar för
-

Regionala serier och därtill hörande uppgifter

-

Säsongs- och spelprogram för regionala serier

-

Cuper inom tävlingsområdet

-

Att utse serieansvariga
Domarkommittén
Ansvarar för

-

Domaruttagningar

-

Att utse domaransvariga

Disciplinnämnden
Disciplinnämnden ansvarar för
-

Tävlings- och bestraffningsärenden för samtliga distrikts- och regionala serier och
cuper inom tävlingsområdet

Ekonomi
Distriktets intäkter består av bidrag från SBF centralt som beslutas av Förbundets styrelse, bidrag från
RF:s distriktsförbund, serieavgifter och avgifter från föreningarna och ekonomiskt eller annat stöd
från sponsorer.
Årsberättelse och verksamhetsplan ska insändas till SBF:s kansli senast den 30 juni.
Bidragsansökan för kommande verksamhetsår insänds senast den 30 juni till Finansberedningen.
Bidraget grundar sig på den verksamhet som distriktet bedriver och kriterierna för bidragen fastställs
av Finansberedningen i samråd med övriga aktuelle centrala kommittéer. Förbundsstyrelsen kan
dessutom fastställa att s.k. riktade bidrag ska utgå till prioriterade aktiviteter.

Övriga uppgifter
Utmärkelser
SDF:s styrelse beslutar om utdelning av distriktets utmärkelser och ska föra register över utdelade
utmärkelser.
Styrelsen ska också yttra sig över föreningarnas ansökningar om utmärkelser till Förbundet centralt.
Ansökningar om utmärkelser ska inlämnas minst två månader före aktuell utdelning.

