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Styrelsens förslag till stadgeändring – bakgrund 
 
Bakgrunden till de ändringar av stadgarna som presenteras här är, att förbundets stadgar kräver en 
uppdatering av avsnitten om hållbarhetsarbete, för att återspegla den finländska idrottsgemenskapens 
riktlinjer. Huvudinnehållet i riktlinjerna har utarbetats tillsammans med Olympiska kommittén och 
Undervisnings- och kulturministeriet. Syftet med ändringarna är att på stadgenivå möjliggöra ibruktagande 
lämpliga verktyg i fall av olämpligt eller oärligt beteende. 
 
Som en del av stadgeändringen kommer förbundets disciplinnämnd att omvandlas till ett från styrelsen 
oberoende organ som väljs av förbundsmötet. Även de disciplinära bestämmelserna kommer i framtiden att 
godkännas av förbundsmötet. Reglerna om ansvarstagande inom idrottsverksamhet och om olika former av 
olämpligt beteende kommer att ändras och kompletteras för att motsvara idrottsvärldens gemensamma 
riktlinjer.  
 
Styrelsen har låtit stadgeändringarna förhandsgodkännas av Patent- och registerstyrelsen. 
 
 
Styrelsens förslag till stadgeändringar samt skälen för dessa: 
 
För att inrätta en disciplinnämnd och säkerställa disciplinnämndens oberoende ändras stadgarna på följande 
sätt (ändringar/tillägg i fet stil): 
 

7 § 5 mom.: En medlem av förbundet, dess medlemmar och andra aktörer som har förbundit sig till dessa 
stadgar kan straffas enligt de disciplinbestämmelser som förbundsmötet har godkänt, såsom 
avstängning av en medlem för viss tid från förbundets verksamhet, förlust av serieplats eller tävlingsrätt, 
påföljdsavgift eller varning. Förbundets disciplinära makt utövas av förbundets styrelse, av 
disciplinnämnden, av nämnden för tävlingsregler och av besvärsnämnden för hastighetstävlingar i 
enlighet med vad som närmare bestäms i disciplinbestämmelserna. 

Innehållet i det reviderade momentet ersätter det tidigare motsvarande momentet, lyfter upp fastställandet av 
förbundets disciplinära regler till förbundsmötet och utvidgar tillämpningen av de disciplinära reglerna till att 
också omfatta dem som har förbundit sig till reglerna på annat sätt än genom medlemskap, vilket kan komma i 
fråga till exempel genom avtal, licens eller samtycke som ges i samband med registrering. 

11 § 7 mom.: Dessutom utser styrelsen medlemmarna i de kommittéer som nämns i 10 § samt gör förslag till 
sammansättningen av valnämnden, nämnden för tävlingsregler, besvärsnämnden och disciplinnämnden. 
12 § 7 mom.: En styrelsemedlem samt ordförande och vice ordförande för de kommittéer som nämns i 10 § 2 
mom. och ordförande eller vice ordförande för valnämnden, nämnden för tävlingsregler,  besvärsnämnden 
och disciplinnämnden har närvaro- och yttranderätt vid förbundsmötet. 

14 § punkt 6.: Väljs ordförande, vice ordförande och medlemmar i nämnden för 
tävlingsregler/besvärsnämnden för hastighetstävling/disciplinnämnden. (strykning av punkt 7 i de gamla 
reglerna och överlåts till punkt 6)  

16 §: Nämden för tävlingsregler, besvärsnämden och disciplinnämden 

Närmare bestämmelser om sammansättningen, mandatperioden och uppgifterna i nämnden för tävlingsregler, 
besvärsnämnden för hastighetstävling och disciplinnämnden ingår i det direktiv som avses i 10 §. 

 
För att uppdatera förbundets stadgar med hänsyn till ansvarsfull idrott, etiska värderingar och principerna 
för rent spel så att de återspeglar idrottsvärldens nationella riktlinjer ändras stadgarna på följande sätt 
(ändringar/tillägg i fet stil): 
 

4 § 1 mom.: Utöver vad förbundet har åtagit sig som medlem i internationella organisationer, åtar sig 



förbundet, dess medlemmar och medlemmars medlemmar att följa Finlands Antidopingkommittés 
dopingregler, Världsantidopingkoden, Internationella olympiska kommitténs och Internationella 
Paralympiska kommitténs antidopingregelverk samt andra internationella antidopingavtal som Finland 
undertecknar. 

4 § 2 mom.: Vid misstänkta dopingförseelser utövas disciplinär makt från och med 1.1.2021 av det 
disciplinorgan som nämns i Finlands gällande antidopingregelverk. (nytt moment) 
 
§ 5: Manipulering av tävlingar/tävlingsresultat (ny paragraf) 
  
Förbundet, dess medlemmar och medlemmarnas medlemmar förbinder sig att med alla medel förhindra 
manipulation av tävlingsresultat eller tävlingar. 
 

De personer som deltar i förbundets och dess medlemmars verksamhet och som är skyldiga att iaktta 
dessa regler genom sitt föreningsmedlemskap eller genom andra arrangemang får inte själv eller genom 
sin företrädare slå vad om eller på något annat sätt delta i eller påverka vadhållning om tävlingar som de 
själva är inblandade i. 
 

6 § 4 mom.: Medlemskap i Segling och Båtsport i Finland rf förpliktar medlemmarna och deras medlemmar 
att iaktta föreningens stadgar, föreningsmötets och styrelsens beslut, de antidopingregler som föreningen 
har förbundit sig till, de etiska regler som föreningen har förbundit sig till samt de allmänna förfaranden 
som föreningen har godkänt, vid äventyr att en medlem som gjort sig skyldig till försummelse av denna 
skyldighet kan avstängas från föreningen på det sätt som nämns i 7 §. En medlems underlåtenhet att se 
till att medlemmarna iakttar de regler, beslut och förfaranden som avses här betraktas som en 
försummelse av medlemmens skyldighet. (nytt moment) 
 
§ 8: Idrottens rättsskyddsnämnds behörighet (ny paragraf) 

Förbundet och dess medlemmar samt medlemmarnas medlemmar förbinder sig till att iaktta idrottens 
rättsskyddsnämnds behörighet och dess beslut. 

Besvär över förbundets och dess medlemmars beslut får anföras hos idrottens rättsskyddsnämnd, om 
beslutet hör till nämndens behörighet. 
 
Möjliggöra elektronisk möteskallelse och tillåta att möten vid behov ordnas på distans genom följande 
stadgeändringar (ändringar/tillägg i fet stil): 

12 § 1 mom.: Ordinarie förbundsmöten är vårmötet i april-maj och höstmötet i november–december. 
Styrelsen sammankallar till mötena och beslutar om tid och plats. Möteskallelsen, som innehåller en förteckning 
över de ärenden som ska behandlas på mötet, ska skickas per e-post eller postas till förbundets medlemmar 
senast tre (3) veckor före mötesdagen. Ett ärende som en medlem vill få behandlat på ett förbundsmöte ska 
skriftligen framställas till styrelsen på våren före utgången av januari och på hösten före utgången av 
september. 
12 § 4 mom.: I förbundsmötena och de omröstningar som ordnas vid dem kan man, om styrelsen så 
beslutar, också delta per post eller med hjälp av datakommunikationsförbindelse eller något annat 
tekniskt hjälpmedel under mötet eller före mötet. (nytt moment) 

Hänvisningarna till paragraferna ändras så att de överensstämmer med de nya bestämmelserna i 
paragraferna 7, 9, 11, 12, 15 och 16. Paragraf 10.2 i ändras av grammatikskäl: 

Underställda styrelsen verkar förbundets permanenta och tillfälliga kommittéer och övriga organ. 

  
De nya stadgarna enligt med styrelsens förslag återfinns i sin helhet i materialet till vårförbundsmötet på 
adressen sv.spv.fi/forbundsmaterial under rubriken Förbundsmaterial -> Vårförbundsmötesmaterial 2020. 


