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Checklista vid nedläggning av förening eller utträde ur SvSF
Bakgrund
I första hand är det föreningens eget ansvar att avveckla verksamhet. Förfaringssättet är olika
om det är fråga om utträde och där föreningen består, jämfört med en nedläggning där
verksamheten ska avvecklas totalt.
Nedläggningsprocessen har tydliga kopplingar till lagstiftning inom områden som vapen och
miljö.
Styrdokument

Vapenlag
Miljölagstiftning
SvSF:s stadgar
Avtal med markägare

Nedläggning

Förening
• All avveckling ska ske under ledning av en beslutsför
styrelse. Hela processen bör avslutas med ett årsmöte där
styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
• Informera SDF och SSO om planerna och genomförandet.
• Undersök möjligheten till sammanslagning med annan
förening.
• Utlysa årsmöte där frågan om nedläggning/sammanslagning finns med i kallelsen samt fatta beslut om hur
eventuellt kvarvarande tillgångar ska användas/överlåtas
(skyttefrämjande/idrottsfrämjande ändamål).
• Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och
årsmötets protokoll i ärendet, skall omedelbart tillställas
SvSF.
• Kontakta markägare ang verksamhetens avveckling (hur
hantera paviljong, skjuthall etc).
• Informera kommunens miljömyndighet om planerna på
nedläggning och träffa överenskommelse om åtgärder
rörande avveckling och sanering av skjutbanans kulfång
och annan förorenad mark.
• Erhålla skriftlig nöjdförklaring från markägare och
kommunens miljömyndighet.
• Kontakta polismyndigheten för avveckling av
vapeninnehav.
• Säga upp elabonnemang, sophämtning etc.
• Slutarkivera (i kommunarkiv) föreningens originalhandlingar som styrelseprotokoll, verksamhetsberättelser,
skjutprotokoll och fotografier.
• I samma ögonblick som utträde beviljas upphör alla
förmåner kopplade till medlemskapet t.ex. försäkringar, rätt
att inneha föreningsvapen, möjlighet att söka bidrag,
konsultation i miljöfrågor, delta i tävlingar m.m.
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•

SDF
•

OBS om olyckan är framme kan skadestånd och processkostnader uppgå till miljonbelopp för en oförsäkrad
förening.
Undersöka möjligheter till sammanslagning och/eller annan
förenings övertagande av skjutbana och utrustning.

SvSF
• Diarieföra protokoll/beslut om nedläggning.
• Kontrollera om aktivitetskort finns registrerade på
föreningen.
• Avregistrera föreningen genom styrelsebeslut.
• Meddela RF och SDF
• Ta bort från IOL.
• Meddela berörd polismyndighet
Utträde (föreningen fortsätter att existera)
Förening
• Fatta beslut om utträde vid årsmöte eller styrelsemöte
• Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens/årsmötets
protokoll i ärendet, skall omedelbart tillställas SvSF och
SDF.
SDF
•

Om möjligt, upplysa om konsekvenser av ett utträde t.ex.
förlust av gratis försäkringsskydd, förlorad rättighet att
inneha föreningsvapen och delta i SvSF:s verksamhet.
OBS om olyckan är framme kan skadestånd och processkostnader uppgå till miljonbelopp för en oförsäkrad
förening.

SvSF
• Om möjligt, upplysa om konsekvenser av ett utträde t.ex.
förlust av gratis försäkringsskydd, förlorad rättighet att
inneha föreningsvapen och delta i SvSF:s verksamhet.
• Diarieföra protokoll/beslut om nedläggning.
• Kontrollera om aktivitetskort finns registrerade på
föreningen.
• Avregistrera föreningen genom styrelsebeslut
• Meddela RF och SDF
• Ta bort från IOL.
• Meddela berörd polismyndighet
• I samma ögonblick som utträde beviljas upphör alla
förmåner kopplade till medlemskapet t.ex. försäkringar, rätt
att inneha föreningsvapen, möjlighet att söka bidrag,
konsultation i miljöfrågor, delta i tävlingar m.m.

