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 KVALITETSARBETE 2021 

- RAPPORT EFTER GENOMFÖRD GRANSKNING 

 

Förening Föreningen Örebro-Surfarna 

RF-nr 13104 

Anslutning Svenska Isseglarförbundet 

 

INFORMATION OM KVALITETSARBETET 
I 8 kap. 1 § RF:s stadgar uppställs ett antal villkor som måste vara uppfyllda för att en förening ska kunna 
beviljas medlemskap i ett SF (Specialidrottsförbund). I olika sammanhang har det förtydligats att villkoren inte 
enbart gäller vid beviljandet av medlemskap utan även gäller för redan befintliga medlemsföreningar. 
  
Under 2021 kommer Riksidrottsförbundet (RF) att i en särskild granskning genomlysa samtliga föreningar inom 

vissa förbund. 

Utifrån de av föreningen insända handlingarna samt eventuella kompletteringar har Riksidrottsförbundet nu 

genomfört en kontroll vilket sammanfattas i denna rapport. Uppgifterna i denna rapport kommer att 

sammanställas till det SF föreningen är medlem i. 

 

 

RAPPORT 
 

FÖRENINGEN BEDRIVER FÖLJANDE SF-IDROTT 

Issegling 

 

MEDLEMSFÖRTECKNING 

Enligt RF:s stadgar 8 kap, §5 Åligganden ska förening föra en medlemsförteckning. 

Ja 

 

ANTAL MEDLEMMAR ENLIGT FÖRENINGENS MEDLEMSLISTA 

42 



2021-09-25 

 

  

STADGAR 

Alla ideella föreningars stadgar ska innehålla regler om föreningens namn och säte, föreningens ändamål 
och bestämmelser om hur beslut fattas. En idrottsförening som vill blir medlem i ett SF måste ha stadgar 
som dessutom innehåller bestämmelser om föreningens skyldighet att följa SF:s och RF:s stadgar, 
bestämmelser och regler, regler för hur stadgarna ändras, regler om hur föreningen upplöses, 
bestämmelser som innebär att enbart fysiska personer kan bli medlemmar, bestämmelser om hur en 
person vinner medlemskap och hur medlemskapet upphör, regler om årsmötet och dess genomförande, 
bestämmelser om styrelsen och revisorerna samt regler om hur tvister ska lösas. 

Ja  

 

ÅRSMÖTE 

Enligt RF:s stadgar 8 kap, §5 Åligganden ska förening hålla årsmöte och vid detta, efter verkställd 
revision, besluta om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 

SENASTE ÅRSMÖTE:  

2021-04-16 

 

ÖVRIGA FÖRENINGSHANDLINGAR: 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE, RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING, 
REVISIONSBERÄTTELSE 

Enligt RF:s stadgar 8 kap, §5 Åligganden ska förening föra räkenskaper och upprätta 
verksamhetsberättelse med resultat och balansräkning, föra protokoll vid årsmöten, andra 
föreningsmöten och styrelsens sammanträden. 

Ja, samtliga 

 

ORGANISATIONSNUMMER 

RF-stämman 2009 beslutade att medlemsföreningar från och med den 1 januari 2011 måste inneha ett 
organisationsnummer (se även RF:s stadgar 8 kap, §1) 

875001–7686 

 

PLUSGIRO/BANKGIRO 

 

 

ÖVRIGT 

 
 

Detta är en rapport på aktuellt läge i föreningen och föranleder inga åtgärder från RF:s sida. 

Resultatet kommer att sammanställas till det SF som föreningen är medlem i. 

Eventuella frågor kring Riksidrottsförbundets kvalitetsarbete hänvisas till e-post lok@rfsisu.se  

mailto:lok@rf.se

