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Dynamiskt skyttes mål och inriktning 
Definition 

Dynamiskt skytte är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation 
eller uppnå tävlingsresultat. 

Mål och inriktning 

Dynamiskt skytte skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för 
alla och kan ge varje utövare tillfredställelse med hänsyn till vars och ens förutsättningar. 

Dynamiskt skytte skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt 
inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter. 

Dynamiskt skytte skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla 
människors lika värde. 
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1 KAP  GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER FÖR IPSC SVERIGE 
§ 1.1 UPPGIFT 

Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet, IPSC Sverige, är en allmännyttig ideell förening 
och det svenska IPSC-skyttets högsta organisation med Förbundsmötet (FM) som högsta 
beslutande organ. 

IPSC Sverige skall främja utbredningen av skytte enligt International Practical Shooting 
Federation (IPSC) program, utveckla och samordna verksamheten inom svenskt dynamiskt 
skytte i avsikt att bland annat nå en framgångsrik internationell skytterepresentation samt 
samordna av FM beslutad övrig verksamhet. 

§ 1.2 ORGANISATION 

IPSC Sverige är medlem av International Practical Shooting Conferderation, IPSC, vars 
bestämmelser utgör grunden för IPSC Sveriges tävlingsverksamhet. 

IPSC Sverige består av de föreningar, som enligt kap 5, § 5.3 upptagits i IPSC Sverige. 

§ 1.3 BESLUTANDE ORGAN 

IPSC Sveriges centrala beslutande organ är förbundsmötet (FM), extra FM och 
förbundsstyrelsen (FS) i nämnd ordning. 

IPSC Sveriges officiella kungörelseorgan är IPSC Sveriges hemsida. 

Lokalt handhas IPSC Sveriges verksamhet av föreningsmöten och föreningsstyrelser. 

§ 1.4 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR 

IPSC Sveriges verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår. 

§ 1.5 ADJUNGERING AV STYRELSELEDAMÖTER M.M. 

Hedersledamot kan adjungeras till styrelsen. Styrelse inom IPSC Sverige äger kalla enskild 
person till adjungerad ledamot i styrelsen, om inte annat föreskrivs i de för styrelsen 
gällande stadgarna. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Han får 
utses till befattning inom styrelsen. Suppleant bör kallas till styrelsesammanträde endast 
om ordinarie ledamot har förhinder. 

§ 1.6 STADGETOLKNING  

IPSC Sveriges verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar. 

Vid tvekan om stadgarnas riktiga tolkning hänskjuts frågan till FM och avgörs i trängande 
fall av FS. 

§ 1.7 FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRING 

Förslag till ändring av stadgarna eller om IPSC Sveriges upplösning får skriftligen avges 
enligt 2 kapitlet § 2.6. 

§ 1.8 BESLUTFÖRHET I STADGEFRÅGOR 

För ändring eller tillägg av stadgarna fordras antingen ett enhälligt beslut av ordinarie FM 
eller beslut härom med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra följande FM 
varav det ena ordinarie.  

För IPSC Sveriges upplösning fordras beslut härom med minst 2/3 av antalet avgivna röster 
vid två på varandra följande FM, varav det ena ordinarie.  

Ett extra FM i avsikt att förändra stadgar eller förbundets upplösande kan hållas tidigast 
sextio (60) dagar efter det första. 

Beslut om upplösning skall innehålla föreskrifter om användning av IPSC Sveriges tillgångar 
för skyttebefrämjande ändamål. 

§ 1.9 SAMMANSÄTTNING AV STYRELSE M M 

Organisationen ska verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får 
sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås. 
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2 KAP  FÖRBUNDSMÖTET (FM) 
§ 2.1 TIDPUNKT, KALLELSE 

FM hålls varje år senast under maj månad på tid och plats som FS bestämmer.  

Kallelse utfärdas av FS dels genom annonsering i IPSC Sveriges officiella kungörelseorgan 
senast 60 dagar före mötet samt skriftligen till föreningsstyrelser senast 21 dagar före 
mötet varvid föredragningslista, verksamhets- och förvaltningsberättelser samt övriga 
erforderliga handlingar skall bifogas. 

Då FS finner erforderligt eller, då minst 1/3 av till IPSC Sverige anslutna klubbar så påyrkar, 
skall extra FM sammankallas. Kallelse till detta utfärdas senast 21 dagar före mötet och 
inom 21 dagar från det att 1/3 av anslutna klubbar så påyrkat. 

I kallelsen skall orsaken till mötet framgå.  

§ 2.2 SAMMANSÄTTNING, YTTRANDE- OCH RÖSTRÄTT 

Vid FM representeras anslutna föreningar av ombud med det antal röster som framgår 
nedan.  

Ombud får inte representera mer än en förening.  

Ombud kan endast representera den förening som registrerat ombudet hos förbundet.  
Endast person som avlagt licensavgift innevarande år kan vara ombud. 

Föreningarnas rösträtt grundas på röstlängd som upprättas för kalenderåret innan FM och 
utsänds av FS och är så utformad att en röst erhålls för varje påbörjat tiotal förenings-
medlemmar med maximering av röstetalet till fem eller en femtedel av antalet godkända 
röster på röstlängden. 

Förenings rösträtt utövas av ett av dess ombud. Övriga ombud har endast yttranderätt. 

Föreningarna skall inge fullmakter för sina ombud. I fullmakt skall anges vem som äger 
utöva rösträtt. 

Röstberättigat ombud, som väljs till mötesordförande, behåller sin rösträtt. 

Föreningsstyrelserna och revisorerna äger yttranderätt. 

Valberedningens ledamöter äger rätt att närvara samt yttra sig i de ärenden, 
valberedningen berett. 

Motionär äger yttranderätt vid behandling av egen motion. 

Enskild medlem av till IPSC Sverige ansluten förening äger rätt att närvara och får även 
yttra sig. 

FM är beslutfört med det i beslutet deltagande antal röster som befullmäktigade ombud 
tilldelats enligt den vid mötet fastställda röstlängden. 

§ 2.3 BESLUT OCH OMRÖSTNING  

Omröstning skall ske öppet, dock skall val ske slutet om röstberättigat ombud så begär. Alla 
frågor, utom sådana som rör stadgeändringar eller IPSC Sveriges upplösning, avgörs vid 
omröstning genom enkel majoritet. 

Vid omröstning som inte avser val, skall vid lika röstetal gälla det förslag som biträds av 
ordföranden om denne är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val 
skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. 

Frågor av ekonomisk natur, om stadgeändring och om IPSC Sveriges upplösning får avgöras 
endast om de finns upptagna på föredragningslistan. Om minst ¾ av röstunderlaget så 
medger får beslut fattas i ärende, som inte upptagits på den utsända föredragningslistan. 
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§ 2.4 ÄRENDEN VID FM 

Vid FM skall följande ärenden förekomma: 

1. upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på 
grundval av den av FS för mötet upprättade röstlängden; 

2. fråga om mötets stadgeenliga utlysning;  
3. fastställande av föredragningslista för mötet;  
4. val av ordförande för mötet;  
5. val av sekreterare för mötet;  
6. val av två personer att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll tillika agera 

rösträknare;  
7. behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser;  
8. föredragning av revisorernas berättelser;  
9. fråga om ansvarsfrihet för FS förvaltning;  
10. behandling av ärenden som av FS hänskjutits till mötet samt av ärenden, om vilka 

förslag ingivits i den ordning som sägs i § 2.6;  
11. fastställande av inkomst- och utgiftsstat för nästkommande år;  
12. fastställande av medlems- och övriga avgifter för nästkommande år;  
13. val av ordförande i IPSC Sverige för en tid av ett år;  
14. val av halva antalet ledamöter i FS för en tid av två år;  
15. val av suppleanter i FS för en tid av ett år  
16. val av externa revisorer och två lekmannarevisorer och en revisorssuppleant för en 

tid av ett år;  
17. val av ordförande och två ledamöter i valberedningen, samt;  
18. ärenden enligt § 2.3 tredje stycket. 

§ 2.5 VALBARHET 

För uppdrag enligt punkterna 13-15 i § 2.4 krävs att vederbörande är medlem i förening 
ansluten till IPSC Sverige. 

Ledamot eller suppleant i FS får inte väljas till revisor eller revisorssuppleant. 

Arbetstagare hos IPSC Sverige får inte väljas till ledamot av FS, revisor eller 
revisorssuppleant. 

§ 2.6 FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV FM 
Förslag till ärende att behandlas av FM skall avges skriftligen till FS senast 45 dagar före 
FM. 

Rätt att ge in förslag tillkommer FS, föreningsstyrelse samt enskild medlem i förening. 

Förslag från enskild medlem i förening skall insändas genom föreningsstyrelse, som till FS 
skall yttra sig över förslaget. 

Förslag skall föreläggas FM med FS utlåtande. 

§ 2.7 VALBEREDNINGEN 

Valberedningen skall bestå av ordförande och två ledamöter. Den fungerar till och med 
nästa ordinarie FM. 

Valberedningen har att följa verksamheten för att till FM avge förslag till val enligt 
punkterna 13–16 i § 2.4.  

Valberedningen upprättar på begäran även förslag till annat val enligt FM eller FS beslut. 
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3 KAP  FÖRBUNDSSTYRELSEN (FS) 
§ 3.1ARBETSPERIOD 

FS arbetsperiod omfattar tiden från FM till och med FM nästkommande år. 

§ 3.2 SAMMANSÄTTNING 

FS består av styrelseordförande och sex (6) övriga ledamöter.  

FS bör bestå av såväl kvinnor som män. 

FS äger utse ett arbetsutskott (AU) med befogenheter enligt FS direktiv. 

§ 3.3 KONSTITUERING 

FS utser inom sig vice ordförande och övriga ledamöter, vilkas arbetsuppgifter och ansvar 
fördelas på följande funktioner; 

Förbundsordförande: Kontakter med IPSC, myndigheter, organisationer och media. 
Upprättar styrelsens verksamhetsberättelse. 

Förbundssekreterare: Styrelsens planering och administration. Postmottagare.  
Medlemsadministration. 

Förbundskassör: Budget, redovisning och kassa. Upprättar förvaltningsberättelse. 

NROI-Ordförande: Säkerhet. Regler och tillämpningar av dessa. Kontakter med 
IROA. Utbildningsansvarig för funktionärer och skjutledare. 
NROI-register. Tävlingskalenderkoordinering. Sanktionering och 
efterkontroll av tävlingar. 

Förbundsinstruktör: Utbildningsansvarig för utbildning av skyttar och examinatorer.  
Planera utbildningar och upptagningsprov. 

Informationssekreterare: Ansvarar för förbundets officiella kungörelseorgan 
(tidning/websida). 

§ 3.4 KALLELSE 

FS sammanträder vid behov efter kallelse som skall tillställas samtliga ledamöter och 
representanter senast sex dagar före sammanträdet. 

§ 3.5 BESLUTFÖRHET 

FS är beslutför när samtliga ledamöter kallats och minst fyra röstberättigade ledamöter är 
närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet, dock krävs för alla beslut att minst tre 
röstberättigade ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst. 
Rösträtt får inte utövas medelst fullmakt. 

Om ordförande finner det erforderligt kan brådskande ärende avgöras utan att FS samlats. 
Samtliga ledamöter skall ha beretts tillfälle att yttra sig. Beslutförhet föreligger då minst 
fyra ledamöter är överens. 
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§ 3.6 ÅLIGGANDEN 

Det åligger FS att: 

1. verkställa FM beslut samt utgöra ett sammanhållande och impulsgivande organ inom 
svenskt dynamiskt skytte; 

2. tillsätta IPSC Sveriges representanter och ombud i styrelser och organ, där IPSC 
Sverige är representerat  

3. samt i frågor av gemensamt intresse, samarbeta med andra riksorganisationer och 
internationella organisationer; 

4. upprätta och årligen aktualisera IPSC Sveriges långsiktiga verksamhetsplan och ange 
bestämda mål att ligga till grund för föreningarnas program- och budgetarbete;  

5. sammanställa IPSC Sveriges totalprogram samt utarbeta förslag till inkomst- och 
utgiftsstat att föreläggas FM;  

6. medverka i internationella skytteorganisationers administrations- och 
utvecklingsarbete;  

7. föreslå kandidater samt trupp- och lagledare vid internationella mästerskap;  

8. behandla överklaganden i uttagningsärenden (8 kap § 8.1);  

9. utfärda bestämmelser och anvisningar för IPSC Sveriges internationella 
representation;  

10. tillhandahålla aktuella tävlingsreglementen, övriga regler och bestämmelser 
(policys);  

11. organisera verksamheten vid IPSC Sveriges kansli samt tillsätta IPSC Sverige 
arbetstagare (om kansli finns);  

12. på förslag av NROI utfärda IPSC Sveriges NROI-licenser samt ansöka om 
internationella IROA-licenser;  

13. besluta om IPSC Sverige förtjänsttecken samt lämna förslag på hedersledamot;  

14. handlägga ärenden om föreningarnas medlemskap;  

15. bestämma tid och plats för FM, samt utfärda kallelse till mötet;  

16. upprätta röstlängd för FM att gälla för kalenderår samt anslå denna på förbundets 
officiella kungörelseorgan i samband med kallelsen;  

17. kontinuerligt tillställa IPSC Sveriges revisorer verksamhets- och 
förvaltningsberättelser, sammanträdesprotokoll, räkenskaper och tillhörande 
handlingar;  

18. bereda ärenden som skall föreläggas FM;  

19. tillsätta erforderliga kommittéer;  

20. på begäran av IPSC lämna sådana upplysningar, som krävs för IPSC stadgeenliga 
uppgifter;  

21. utöva prövningsrätt i ärenden om vilka stadgas i 8 kap; samt  

22. föra protokoll och erforderliga böcker samt sköta löpande ärenden i övrigt. 
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4 KAP  REVISION 
§ 4.1 TILLSÄTTANDE AV REVISORER 

IPSC Sverige revisorer utses av FM. IPSC Sverige skall använda oberoende revisorer, som 
antingen genom auktorisation eller profession anses inneha revisionskompetens.  
FM skall dessutom utse två lekmannarevisorer att bistå de externa revisorerna. 

Valberedningen skall till FM föreslå för uppdraget lämpliga revisorer, både externa och två 
lekmannarevisorer. 

§ 4.2 ÅLIGGANDEN 

Revisorerna skall årligen granska FS räkenskaper och förvaltning samt senast 14 dagar före 
ordinarie FM till FS överlämna sin berättelse jämte de jämlikt i 3 kap § 3.6 punkt 17 för 
revision mottagna handlingarna. Lekmannarevisorerna skall aktivt ta del av och följa 
styrelsens arbete under hela verksamhetsåret. 

5 KAP  FÖRENINGARNA 
§ 5.1 UPPGIFT 

Förening skall skapa sådana förutsättningar för verksamheten att den enskilde skytten får 
möjlighet utveckla sig skyttetekniskt och hävda sig resultatmässigt i distrikts- och 
rikstävlingar. 

§ 5.2 STADGAR 

Föreningsstadgar skall vara upprättade efter IPSC Sveriges normalstadgar för 
skytteförening eller motsvarande stadgar från annat vapenägande förbund och godkända av 
FS. 

§ 5.3 INVAL 

Som medlem i IPSC Sverige kan upptas förening om minst fem medlemmar som bedriver 
dynamiskt skytte. Föreningens namn får inte vara olämpligt eller lätt kunna förväxlas med 
annan till IPSC Sverige redan ansluten förening. Ansökan om medlemskap, tillställs IPSC 
Sverige FS åtföljd av föreningens stadgar, styrelseförteckning, protokoll från konstituerande 
möte samt årsavgift.  

Förening som erhållit medlemskap i IPSC Sverige är därmed ansluten till IPSC. 

Om förenings ansökan om medlemskap i IPSC Sverige inte bifalls återbetalas årsavgiften. 
Avslag får överklagas till FM. 

§ 5.4 UTTRÄDE, UTESLUTNING 

Förening som önskar utträda ur IPSC Sverige skall göra skriftlig anmälan härom. 

Utan att sådan anmälan föreligger kan föreningen uteslutas om den – oaktat påminnelser – 
underlåter att följa vad som föreskrivs i IPSC eller IPSC Sveriges stadgar eller agerar till 
men för IPSC eller skytte överhuvudtaget. 

Förening med mindre än fem (5) aktiva (med gällande IPSC-licens) medlemmar vid årets 
slut får under nästföljande år åtgärda situationen i samråd med förbundsstyrelsen. Uppnår 
föreningen två år i följd inte kravet på fem aktiva medlemmar utesluts föreningen. 

Beslut om uteslutning fattas av FS, beslutet får överklagas till FM. 

§ 5.5 RÖSTRÄTT 

Förenings rösträtt vid FM grundas på röstlängd, som upprättas av FS. 

Röstlängden upptar de föreningar, som under föregående kalenderår fullgjort i § 5.6 punkt 
2 och 3 nämnda skyldigheter. Förening om minst fem medlemmar äger vid FM en röst för 
varje påbörjat 10-tal medlemmar. Förening får dock inte använda sig av fler än fem röster 
och inte heller fler än som svarar mot en femtedel av det vid uppropet godkända 
sammanlagda röstetalet. 
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§ 5.6 ÅLIGGANDEN 

Det åligger förening att: 

1. följa IPSC och IPSC Sveriges stadgar samt IPSC Sverige tävlings- och övriga 
bestämmelser (policys);  

2. till IPSC Sverige senast den 31 januari erlägga av FM fastställd årsavgift för det då 
påbörjade kalenderåret;  

3. till IPSC Sverige senast den 31 januari avge rapport över närmast föregående års 
verksamhet på formulär som tillhandahålles av IPSC Sverige. 

6 KAP  TÄVLINGAR 
§ 6.1 RÄTT ATT DELTAGA I MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR 

Endast medlem i förening tillhörande IPSC Sverige eller annan IPSC-region får deltaga i 
mästerskapstävlingar. 

§ 6.2 DM-TÄVLINGAR 

Under ett och samma kalenderår får i § 6.1 omnämnd föreningsmedlem deltaga i DM-
tävlingar i det område inom vilket föreningen har sin hemort. Deltagande kan ske endast i 
ett DM per år. 

§ 6.3 MÄSTERSKAPSTECKEN 

Vid tävling om SM eller DM fordras för att mästerskapstecken skall utdelas att minst fem 
skyttar (två lag) per division från minst två föreningar startar. 

§ 6.4 TÄVLINGAR ANORDNADE AV INTE IPSC-ANSLUTEN ORGANISATION 

Medlem av till IPSC Sverige ansluten förening får deltaga i tävling vilken anordnas av 
organisation som inte är ansluten till IPSC eller vari deltar personer som inte är medlemmar 
av föreningar tillhörande IPSC-förbund. 

§ 6.5 INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 

För uttagning av lagskyttar och lagledare till landskamper, NM, EM och VM svarar FS. 

§ 6.6 IPSC-LICENS 

För deltagande i organiserad IPSC-träning och tävling krävs innehav av giltig IPSC-licens. 
För att IPSC-licens skall utfärdas krävs; 

• medlemskap i till IPSC ansluten förening och  
• godkänt avläggande av IPSC Sverige fastställt upptagningsprov,  
• att av FM fastställd licensavgift är betald samt  
• att skyttens förening under föregående kalenderår fullgjort i § 5.6 punkt 2 och 3 

nämnda skyldigheter.   
Skytte under överinseende av förbundet godkänd instruktör, t ex vid utbildning till 
upptagningsprovet kräver inte licens. 

Innehav av IPSC-licens berättigar endast till verksamhet inom IPSC Sveriges 
verksamhetsområde.  

Av skytt som agerar till men för IPSC Sverige eller skyttet överhuvudtaget kan IPSC-licens 
återkallas för viss tid eller tills vidare. Sådant beslut fattas av FS och skall motiveras på 
begäran. 

Beslut som meddelats av FS överklagas till FM. Mot FM beslut får talan inte föras. 

§ 6.7 TÄVLINGSBESTÄMMELSER 

I övrigt gäller för tävlingar IPSC reglementen och av FS utfärdade tävlingsbestämmelser och 
policys. 
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7 KAP  REGLER MOT DOPING 
§ 7.1 DOPING 

Beträffande regler mot doping gäller IPSC antidopingregler. 

8 KAP  BESTRAFFNINGSÄRENDEN, ÖVERKLAGANDE AV BESLUT 
§ 8.1 BESTÄMMELSER 

Bestraffningsreglerna omfattar förening och enskild medlem inom IPSC Sverige. 

Överklagande av uttagningsbeslut till landslag kan ske till FS, som därvid äger företa 
ändring endast om särskilda skäl föreligger. 

I frågor om överklagande av beslut i övrigt och bestraffning gäller paragraferna nedan. 

§ 8.2 BESTRAFFNINGSORGAN 

Bestraffningsärende skall – där bestraffningsrätten inte tillkommer annan enligt andra 
stycket nedan – handläggas av den föreningsstyrelse till vilken den anmälde tillhör eller 
annars är knuten till. 

FS förbehålls bestraffningsrätten i ärenden om förseelse begången vid Förbundets 
mästerskapstävlingar, av Förbundet anordnad tävling samt internationella tävlingar. 

§ 8.3 BESTRAFFNINGSÄRENDE  

I bestraffningsärenden gäller att högst uteslutning får ådömas enskild person eller förening. 

Bestraffning kan ådömas: 

1. den som underlåtit att inom förelagd tid betala stadgad avgift eller insända 
föreskriven uppgift eller infordrat utlåtande, 

2. den som, under tiden då han varit avstängd har deltagit i tävling 

3. den som tillåtit avstängd att delta i tävling trots att han kände till avstängningen, 

4. den som under eller i samband med tävling eller med anledning av något, som 
därunder förekommit, demonstrerat, uppträtt förolämpande eller på annat sätt 
otillbörligt mot deltagare, funktionär eller åskådare eller visat ohörsamhet mot 
funktionärs anvisningar eller föreskrifter, 

5. den som i anslutning till tävlingsverksamhet gjort sig skyldig till skadegörelse, utövat 
våld eller försökt utöva våld mot en annan person eller som hotat någon, 

6. den som genom osanna uppgifter eller på annat sätt vilselett eller försökt vilseleda 
funktionär eller annan enskild person eller förening, 

7. den som mot bättre vetande eller utan sannolika skäl anmält annan för förseelse 
som är bestraffningsbar enligt dessa stadgar, 

8. den som uppträtt på sådant sätt att skyttets anseende därav skadats eller 
uppenbarligen kunnat därav skadas, 

9. den som på annat sätt underlåtit att rätta sig efter vad som ålegat honom enligt 
dessa stadgar eller utfärdade bestämmelser eller fattade beslut. 

§ 8.4 PÅFÖLJDER  

Påföljder för förseelser enligt detta kapitel är tillrättavisning, avstängning och uteslutning. 

§ 8.5 TILLRÄTTAVISNING 

Tillrättavisning, som är den lindrigaste påföljden och som kan åläggas såväl förening och 
enskild person, innebär ett skriftligt påtalande av det fel som begåtts samt en anmaning till 
den felande att för framtiden rätta sig efter gällande bestämmelser. 
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§ 8.6 AVSTÄNGNING 

Avstängning får ådömas enskild person och innebär att denne inte får delta i tävling. När 
synnerliga skäl föreligger får beslutas att avstängning kortare tid än en månad inte skall 
omfatta deltagande i internationell tävling. 

Avstängning gäller viss tid;  
a. högst två år, eller  
b. för tiden intill dess ett visst antal tävlingstillfällen annars skulle ha förekommit för den 
felande.  

Beslut om avstängning skall innehålla uppgifter om första och sista dag. Tiden skall börja 
inom en vecka från dagen för beslutet. 

§ 8.7 UTESLUTNING 

Uteslutning får ådömas enskild person eller förening och innebär att de inte längre är 
medlemmar i IPSC Sverige, på obestämd tid. 

§ 8.8 STRAFFMÄTNING 

Är förseelsen med hänsyn till omständigheterna att anse som ringa, får endast 
tillrättavisning utdömas.  

Är förseelsen att anse som grov, skall avstängningen åläggas för en tid av lägst en månad 
och högst två år. 

Är förseelsen sådan att den vållat skyttet i allmänhet, IPSC Sverige eller IPSC oåterkallelig 
skada får uteslutning utdömas. 

§ 8.9 ANMÄLAN 
Ärende om bestraffning för förseelse mot dessa stadgar får tas upp till handläggning endast 
under förutsättning att skriftlig anmälan om förseelsen inkommit till behörigt 
bestraffningsorgan.  

Anmälan skall vara undertecknad av anmälaren och innehålla namnet på den anmälde, 
tydlig uppgift om den förseelse som anses vara begången och de närmare 
omständigheterna rörande det inträffade samt den bevisning som åberopas.  

Om anmälan är ofullständig får bestraffningsorgan förelägga den anmälande att inom viss 
tid komplettera anmälan.  

Har anmälan inkommit från någon som berörs av saken eller den som av IPSC Sverige fått 
särskild rätt att föra talan i bestraffningsärende, är bestraffningsorganet skyldigt att ta upp 
anmälan till prövning.   

Är organ till vilket anmälan inkommit inte behörigt att handlägga bestraffningsärendet, skall 
det genast översända ärendet till rätt bestraffningsorgan.  

Har anmälan inkommit till obehörigt organ men inom rätt tid, skall anmälan anses ha skett 
inom föreskriven tid trots att anmälan kommit behörigt organ tillhanda först efter utgången 
av den i § 8.9 första stycket angivna tiden. 

§ 8.10 PRESKRIPTION 

Påföljd för förseelse får inte åläggas någon, om inte förseelsen anmälts för bestraffning 
senast inom sex månader från det förseelsen begicks eller blev känd.  

Påföljd får inte i något fall ådömas när ett år förflutit från dagen för förseelsen. 

§ 8.11 JÄV 

Ledamot får inte delta i utredning och prövning av bestraffningsärende, i vilket han själv 
eller hans förening är part, eller av vars utgång han eller hans förening kan vara beroende, 
eller i vars handläggning inom annat idrottsorgan han tidigare deltagit, eller i vilket han på 
annat sätt får anses vara jävig. 
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§ 8.12 HANDLÄGGNING 

Bestraffningsorgan skall ge den anmälde tillfälle att yttra sig över anmälan. Parterna skall 
tillställas samtliga handlingar och annat åberopat material i ärendet.  

Beslut om prövningstillstånd får meddelas utan att motpart beretts tillfälle att inkomma 
med yttrande.  

Part får anlita ombud. Ombud skall styrka sin behörighet genom fullmakt.  

Bestraffningsorganet får genom egen försorg föranstalta om fullständig utredning. Förening 
och enskild person är skyldiga att på begäran av bestraffningsorgan avge yttrande och 
upplysningar. 

Part svarar själv för sina egna kostnader i ärendet. Kostnader för bevisning eller annan 
utredning som bestraffningsorganet beslutat om på eget initiativ svarar 
bestraffningsorganet för.  

Vid handläggningen skall föras protokoll över vad som förekommit i ärendet. 
Bestraffningsärende skall handläggas och beslut däri meddelas med största skyndsamhet.  

Bestraffningsorganet är skyldigt att på begäran översända handlingarna i ärendet till den 
som av IPSC Sverige fått särskild rätt att föra talan i bestraffningsärende. 

§ 8.13 BESLUTFÖRHET 

Minst fyra av bestraffningsorganets ledamöter skall delta när beslut i bestraffningsärende 
fattas. 

§ 8.14 ÖVERLÄGGNING M. M. 

Beslut får inte avse annan förseelse än den som uttryckligen anmälts. Beslut får inte heller 
grundas på påstående eller bevis som den anmälde inte fått tillfälle att yttra sig över. 

I tveksamma fall skall hellre frias än fällas. 

Vid omröstning skall den mening gälla som omfattas av mer än hälften av ledamöterna.  

Har någon mening fått hälften av rösterna, skall den gälla, om den innebär frikännande eller 
lindrigare påföljd än övriga meningar.  

Kan en fråga inte avgöras på detta sätt, men vill flertalet fälla, och är de inte ense om 
påföljden, då skall de röster, som avgetts för den strängaste påföljden anses avgivna även 
för den närmast lindrigare och därefter, om det erfordras, meningarna efter samma 
grundsats sammanläggas, tills en mening måste anses omfattad av flertalet röstande. 

§ 8.15 AVFATTNING AV BESLUT 

Beslut i bestraffningsärende skall avfattas skriftligt oavsett om beslutet är friande eller 
fällande.  

Av beslutet skall framgå vilka ledamöter som deltagit i beslutet. Är beslutet fällande skall 
det innehålla uppgift om förseelsens art, tillämpad bestämmelse och påföljd.  

Vid avstängning skall särskilt anges avstängningstidens begynnelse- och slutdag. Vid 
uppdelad avstängningstid enligt § 8.6 andra stycket skall begynnelse- och slutdag anges för 
vardera perioden.  

Av beslutet skall framgå hos vilket högre bestraffningsorgan överklagande kan ske och 
vilket datum ett överklagande senast skall ha inkommit, samt vad part i övrigt har att iaktta 
för att söka ändring i beslutet. Får beslutet inte överklagas skall detta särskilt anges. 
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§ 8.16 EXPEDIERING M. M. 

Beslut i bestraffningsärende skall, även om beslutet meddelats på annat sätt, genast och i 
vart fall senast inom tre dagar avsändas i vanligt brev med posten till parterna och den 
anmäldes förening. 

Rör ärendet förseelse som sägs i § 8.3, punkt 5, skall brev inom samma tid avsändas till 
den som av IPSC Sverige fått särskild rätt att föra talan i bestraffningsärende.  

Har avstängning utdömts skall bestraffningsbeslutet genom bestraffningsorganets försorg 
genast kungöras i IPSC Sveriges officiella kungörelseorgan. Detsamma gäller om högre 
bestraffningsorgan ändrat sådant beslut.  

Bestraffningsorgan skall registrera alla bestraffningar som utdömts. Även ändring eller 
efterskänkande av påföljd skall registreras. 

§ 8.17 VERKSTÄLLLIGHET 

Beslut i bestraffningsärende gäller oberoende av om beslutet överklagats.  

Har beslut överklagats hos högre behörigt organ får detta, i avvaktan på slutlig prövning av 
ärendet, förordna att beslutet tills vidare inte skall gå i verkställighet (inhibition). Sådant 
beslut får inte överklagas. 

§ 8.18 ÖVERKLAGANDE M. M. 

Beslut i bestraffningsärende får, om inte annat sägs, av såväl anmälande som bestraffad 
part överklagas hos högre bestraffningsorgan. Beslut får dessutom överklagas av den som 
av IPSC Sverige fått särskild rätt att föra talan i bestraffningsärende, även om han inte är 
part. 

Beslut som meddelats av förening överklagas hos IPSC Sveriges FS. 

Beslut som meddelats av IPSC Sverige’ FS överklagas till FM. Mot FM’s beslut får talan inte 
föras annat än i ärende avseende dopingförseelse enligt IPSC dopingreglemente.  

Klagande skall senast inom tre veckor från den dag då beslutet meddelats inkomma med 
klagoskrift till det högre bestraffningsorganet.  

Om klaganden styrker att han inte kunnat iaktta klagotiden skall skriften upptas till 
prövning trots att den inkommit till bestraffningsorganet först efter klagotidens utgång. 

Överklagat beslut får inte ändras utan att tillfälle beretts motpart att yttra sig över 
klagomålet. Om det vid handläggningen av ärende hos lägre bestraffningsorgan förekommit 
grovt formfel kan dock högre bestraffningsorgan undanröja sådant beslut utan iakttagande 
av denna regel.  

Om förfarandet i övrigt hos högre bestraffningsorgan gäller i tillämpliga delar vad i detta 
kapitel är stadgat om förfarandet hos lägre bestraffningsorgan. 

§ 8.19 ÖVERPRÖVNING 

Sedan beslut i bestraffningsärende vunnit laga kraft får överprövning beviljas om 
omständighet eller bevis, som inte tidigare förebragts, åberopas och dess förebringande 
sannolikt skulle ha lett till frikännande eller lindrigare bestraffning, om grovt formfel 
förekommit vid handläggningen av ärendet eller om rättstillämpning som legat till grund för 
beslutet uppenbart strider mot dessa stadgar.  

Begäran om överprövning, som kan göras av den bestraffade eller av dennes förening, 
framställs skriftligen till FM, som kan besluta antingen att avgöra ärendet direkt eller att 
lägre bestraffningsorgan skall ta upp detta till förnyad prövning. 

I avvaktan på slutlig prövning av ärendet får bestraffningsorgan förordna att det beslut som 
är föremål för överprövning tills vidare inte skall gå i verkställighet (inhibition).   

Beslut enligt förevarande paragraf får inte överklagas. 
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§ 8.20 EFTERSKÄNKANDE AV AVSTÄNGNING 

Har någon bestraffats med avstängning för längre tid än ett år får FS, sedan ett år av 
strafftiden har förflutit, på begäran av den bestraffade eller dennes förening, efterskänka 
påföljden om särskilda skäl föreligger. 

Beslut härom expedieras och kungörs på sätt som anges i § 8.16. 

§ 8.21 RÄTTELSE AV BESLUT 

Finner bestraffningsorgan att beslut till följd av skrivfel, felräkning eller annat liknande 
förbiseende innehåller uppenbar oriktighet, får bestraffningsorganet, sedan parterna getts 
tillfälle att yttra sig, meddela beslut om rättelse. 

 

9 KAP  ÖVERKLAGANDE AV BESLUT SOM INTE AVSER 
BESTRAFFNINGSÄRENDEN 
§ 9.1 BESLUT ANGÅENDE MEDLEMSSKAP M. M. 

Förenings beslut om vägrat medlemskap, om uteslutning eller om varning av medlem får 
överklagas av personen ifråga hos FS. 

FS:s beslut om vägrat medlemskap för förening och FS:s beslut om uteslutning av förening 
som medlem i IPSC Sverige får överklagas av föreningen till FM. 

FS:s beslut om uteslutning av föreningsmedlem som medlem i IPSC Sverige får överklagas 
av föreningen till FM. 

FM’s beslut får inte överklagas. 

§ 9.2 ÖVRIGA BESLUT 

Annat beslut av föreningsmöte eller föreningsstyrelse, förbundsmöte eller förbundsstyrelse, 
än sådant som nämns i § 9.1, får överklagas enligt nedan om beslutet inte tillkommit i 
behörig ordning eller på annat sätt strider mot gällande stadgar eller tävlingsregler. 

1. Beslut av föreningsmöte eller föreningsstyrelse får överklagas av röstberättigad 
medlem i föreningen. Överklagande sker till FS. 

2. Beslut av FS får överklagas av röstberättigad förening samt av den föreningsmedlem 
som önskar fullfölja sin talan med anledning av beslut under § 9.1. Överklagande 
sker till FM.  

FM’s beslut får inte överklagas. 

§ 9.3 KLAGOTID M. M. 

Klagoskrift skall ha inkommit till vederbörande överklagningsorgan senast inom tre veckor 
från den dag då beslutet meddelades. I skriften skall anges vilket beslut som avses, vilken 
ändring som begärs och skälen för den begärda ändringen.  

Om klaganden styrker att han inte kunnat iaktta klagotiden, skall överklagandet upptas till 
prövning, trots att det inkommit först efter klagotidens utgång. 

§ 9.4 JÄV 

Ledamot i överklagningsorgan får inte delta i utredning och prövning av 
överklagningärende, i vilket han själv eller hans förening är part, eller av vars utgång han 
eller hans förening kan vara beroende, eller i vars handläggning inom annat idrottsorgan 
han tidigare deltagit, eller i vilket han på annat sätt får anses vara jävig. 
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§ 9.5 HANDLÄGGNING 

Organ, hos vilket beslut överklagats enligt vad som sägs i detta kapitel, skall i 
förekommande fall ge motpart tillfälle att yttra sig över överklagandet. 

Parterna skall tillställas samtliga handlingar och annat åberopat material i ärendet.  

Överklagningsorgan har rätt att besluta om: 

• avvisning av ärende, 
• prövningstillstånd, 
• avskrivning av ärende, 
• undanröjande av beslut p.g.a. att grovt formfel förekommit vid handläggningen av 

ärendet, 
• att lämna överklagande utan bifall utan att tillfälle beretts motpart att yttra sig över 

klagomålet. 
Där så anses erforderligt, kan överklagningsorganet på eget initiativ sörja för 
kompletterande utredning.  

Överklagningsorganet får besluta om muntlig förhandling. Till sådan förhandling skall 
parterna kallas. 

Part får anlita ombud. Ombud skall styrka sin behörighet genom fullmakt. 

§ 9.6 BESLUT 

Vid omröstning skall den mening gälla som omfattas av mer än hälften av ledamöterna. Vid 
lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  

Ett beslut skall innehålla skälen för beslutet samt ange om part har rätt att överklaga 
beslutet. Har part rätt att klaga skall av beslutet framgå hur detta skall ske. Av beslutet 
skall framgå vilka ledamöter som deltagit i avgörandet.  

Överklagningsorganets beslut skall senast inom tre dagar från beslutets meddelande 
avsändas till parterna. 

§ 9.7 BESLUTS IKRAFTTRÄDANDE 

Beslut om uteslutning av medlem ur förening och beslut om uteslutning av förening ur IPSC 
Sverige gäller inte förrän klagotiden utgått, eller då beslut överklagats, ärendet blivit slutligt 
avgjort. 

§ 9.8 ÖVERPRÖVNING 

Sedan beslut i ärende enligt § 9.1 vunnit laga kraft får överprövning beviljas: 

• om omständighet eller bevis, som inte tidigare förebragts, åberopas och dess 
förebringande sannolikt skulle ha lett till annat beslut, 

• om grovt formfel förekommit vid handläggningen av ärendet, eller 
• om rättstillämpning som legat till grund för beslutet uppenbart strider mot dessa 

stadgar.  
Begäran om överprövning, som kan göras av berörd person respektive förening, framställs 
skriftligen till FM, som kan besluta antingen att handlägga ärendet direkt eller att, allt efter 
omständigheterna, FS eller förening skall ta upp detta till förnyad prövning. 

I avvaktan på slutlig prövning av ärendet får FM förordna att det beslut som är föremål för 
överprövning tills vidare inte skall gå i verkställighet (inhibition).   

Beslut enligt förevarande paragraf får inte överklagas. 

§ 9.9 RÄTTELSE AV BESLUT 

Finner överklagningsorgan att beslut till följd av skrivfel, felräkning eller annat liknande 
förbiseende innehåller uppenbar oriktighet, får överklagningsorganet, sedan parterna getts 
tillfälle att yttra sig, meddela beslut om rättelse. 
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