
                    Författning 
§1  Namn 
  
Denna organisations namn skall vara: 
International Field Archery Association, förkortad till I.F.A.A. eller IFAA 

  
§2   Ändamål 
  

A.    Att föreskriva grundprinciper, efter vilka ett  bågskytteförbund 
från varje nation i världen får bli anslutet till IFAA. 

  
B.    Att utveckla och befrämja fältbågskyttet och varje annan 

tävlingsgren, som förbundet kan komma att ta upp, över hela 
världen. 

  
C.    Att befrämja och utveckla tävlingar mellan de internationella 

och nationella förbunden. 
  
D.    Att fastställa regler gällande för internationella tävlingar. 
  
E.    Att arrangera världsmästerskap och andra kontinentala eller 

regionala mästerskap, som bestäms från gång till gång. 
  
F.     Att formulera program, som kommer att giva erkännande åt 

bågskyttar för skicklighet med pil och båge i alla sanktionerade 
tävlingar. 

  
G.    Att antaga normer, fastställda av Internationella Olympiska 

Kommittén (IOK), som tillåter bågskytten att vidmakthålla 
amatörstatus vid tävling ledd av och/eller sanktionerad 
av IFAA. 

  
§3   Medlemskap 
  

A.   Medlem skall vara ett fältbågskytteförbund eller dess 
motsvarighet, ett från varje nation. 

B.   Flerfaldigt medlemskap: Denna sektion fungerar endast 
som riktlinje och vägledning för varje anslutet nationellt 
förbund. 



1.         Problem som kan uppstå som resultat av att en nation 
eller flera nationer upptar medlemmar från andra 
nationer, är av nationell karaktär. 

2.         IFAA kan inte diktera sina medlemmar i frågan om vem 
de får eller inte får uppta som medlem. 

3.         Varje land bör behandla dessa problem i sina egna 
författningar /stadgar, eller regler som behandlar frågor 
om dess rättighet att, godta eller neka ej bofasta 
medlemmar, som det anser lämpligt. 

4.         Varje land som beslutar att dess medborgare nekas 
medlemskap i ett utländskt förbund, måste efterfråga 
(viaIFAAs sekretariat) om länderna samverkar med 
dess önskemål, att inget annat IFAA anslutet land 
godtar dess medlemmar. Det måste noteras att denna 
handling inte förbjuder ett land att acceptera vem som 
helst, som det beslutar anta som medlem. 

5.         Det är varje lands privilegium att definiera rättigheter 
om vilka nationella förbunds medlemskap som erbjuds 
var och en av dess medlemmar. 

6.         Det är varje lands privilegium att ingå en muntlig 
överenskommelse med andra länder att definiera sin 
medlems policy och villkor. 

7.         IFAA kommer att fortsätta med att hedra varje lands 
individuella medlemmar som innehar nationellt 
medlemskap. I händelse av att medlem nekats 
medlemskap eller har blivit avstängd från medlemskap i 
sitt lands förbund, kommer IFAA att framföra, ett 
tillkännagivande eller något i den vägen till dess 
anslutna nationer, vid motagandeav sådan kungörelse, 
med dess rekommendation av ett icke godtagande av 
den personen som medlem. 

  
C.   Företagsmedlemskap av kan komma att godtagas av 

någon firma, affärsverksamhet eller företag som stödjer 
syftet med IFAA, mot betalning av önskad avgift som 
bestäms från fall till fall. En företagsmedlem skall inte kunna 
utöva rösträtt i IFAAs angelägenheter. 

  
§4   Anslutning 

1.         Nationella förbund som önskar ansluta sig till IFAA måste 
inkomma med en skriftlig ansökan om medlemskap. 



2.         Ansökan om medlemskap skall handläggas 
av IFAA kommittén. IFAA kommittén kan avslå ansökan, 
men måste då motivera skälet till avslaget.  

3.         I händelse av att kommittén avslår en ansökan, skall 
inbetald årsavgift återbetalas. 

4.         När en ansökan om medlemskap är komplett, från ett 
nationellt förbund eller dess motsvarighet, kan det 
förbundet få tillfälligt medlemskap i avvaktan 
på IFAA kommitténs beslut. Såvida inte en giltig skriftlig 
invändning mot förbundet ifråga har insänts och efter 
övervägande godkänts av IFAA kommittén. 

  
§ 5  Förlust av medlemskap eller suspendering. 
  
Varje nationellt förbund kommer att mista sitt medlemskap eller 
suspenderas om det underlåter att: 
  
A.   Betala medlemsavgifter och övriga avgifter inom av IFAA föreskriven 

tid. 
B.   Stå fast vid och genomdriva IFAAs regler, stadgar och föreskrifter, vid 

tävlingar under IFAAs överinseende  eller av IFAAsanktionerad 
tävling. 

C.  Stå fast vid och genomdriva normer för upprätthållandet av den 
enskilde bågskyttens amatörskap vid VM eller varje annat mästerskap 
som IFAA må sanktionera eller leda. 

D.  Upprätthålla ett klassificeringssystem, godkänt av IFAA. 
E.   Ombesörja ett vederbörligen valt eller delegerat ombud, som skall 

ingå i IFAA kommittén. 
  
§6           Metoder för uteslutning, suspendering och återinträde. 
  
A.   Vid föreläggande av bevis, som ger orsak till inskridande, skall 

kommittén vidtaga föreskrivna åtgärder mot det nationella förbundet. 
B.   Det nationella förbundet skall inom 60 dagar rätta till ofullständigheten 

och eller inkomma med förklarig. 
C.  När de 60 dagarna är gångna, skall kommittén med 2/3-dels majoritet  

fullfölja sina åtgärder, eller bevilja det nationella förbundet återinträde, 
om den föreskrivna majoriteten ej uppnås. 

  
§7  Medlemsförbunds röstning. 
  
A.   Medlemsnationerna skall inkomma med stadgeändrande förslag på 

korrekt formulär, till IFAA s sekreterare senast 120 dagar före ett 



världsmästerskap (WFAC) jämna årtal. IFAA s sekreterare gör sedan 
kopior av alla inkomna förslag och sända ut dem till varje 
nationsrepresentant 90 dagar före IFAA kommitténs 
möte. IFAAs ordförande och andra valda styrelsemedlemmar, får 
inkomma med stadgeändrande förslag, att behandlas 
av IFAA kommittén, enligt lika förfarande som gäller för 
medlemsnationer. 

B.   Alla IFAA s angelägenheter skall behandlas vartannat år, vid jämna 
årtals World Field Archery Championships. 

C.  Speciella frågor av vikt får sändas innan IFAA kommitténs möte och 
kan sändas ut till medlemsnationerna för poströstning. Styrelsen 
avgör vilka sakfrågor som skall tas upp av medlemmarna. Ett förslag 
som sålunda inlämnats, skall avgöras genom en majoritet av de 
röstande medlemsnationerna och skall vara bindande för förbundet. 

D.  En röst som ej avgives, skall betraktas som en röst varken för eller 
emot förslaget som behandlas. 

  
§8   Kommittén. 
  
A.   IFAA kommittén skall bestå av en representant från varje anslutet 

nationellt fältbågskytteförbund eller dess motsvarighet. 
B.   Archery Association of Europe (AAE) får ha en representant 

i IFAAs kommitté, representanten får närvara utan rösträtt, såvida inte 
har tillfrågats av NFAA (USA) att avge USA:s röst i händelse av dess 
frånvaro. 

C.  Varje nation skall tilldelas en röst. Medlemsförbundens rösträtt skall 
utövas av respektive förbunds kommittémedlem. Han/hon skall vara 
vald efter respektive förbunds stadgar och upprätthålla befattningen 
den tid respektive förbund själv beslutar. 

D.  Kommittén skall välja IFAA s styrelsemedlemmar, ordförande, vice 
ordförande, sekreterare och kassör. Sekreterarens och kassörens 
befattningar får kombineras. 

E.   Kommitténs alla angelägenheter skall handhavas under 
Roberts RULE of ORDER. 
  
A.   IFAA Kommitténs åliggande: 

  
1.     Överväga och rösta om alla föreslagna ändringar av IFAA s stadgar 

och tävlingsregler. 
2.     Antaga en årlig driftsbudget, upprättad av kassören och ordföranden. 
3.     Välja styrelseledamöter i överensstämmande med dessa stadgar och 

säga upp posten för styrelseledamot på rättsliga grunder. 



4.     Fastställande av års- och medlemsavgifter och andra källor till 
inkomster erforderliga för att täcka driftkostnaderna. 

5.     Fastställa alla program, riktlinjer och åtgärder att följas av IFAA. 
6.     Formulera, upprätta och antaga alla förbundets i § 2 upptagna syften. 
7.     Skall fylla varje vakans varje vald befattning inom IFAA, om 

mandattiden ej är tilländalupen.( Se kommitténs policy om att tillsätta 
vakanser av styrelseposter, inrymd i Policy §8, i Policy delen av 
denna bok). 

  
§9   Styrelsen och dess åliggande. 

A. Ordföranden 
1.    Skall presidera vid alla möten, som hålles med kommittén eller varje 

annan stadgeenligt vald församling. 
2.    Förordna ordinarie och speciella kommittéer. 
3.    Skall för förbundet tillsammans med kassören utarbeta en 2 års 

budget, vilken skall framställas för kommittén för godkännande. 
4.    Ta initiativ till och utveckla kommitténs eller varje annan vederbörligen 

vald församlings verksamhet. 
5.    Leda förbundets verksamhet i överensstämmelse med de program, 

föreskrifter och budget, som fastställts av kommittén. 
B. Vice ordförande. 

1.    Övertaga  ordförandens åliggande, om denne är förhindrad att 
tjänstgöra.   

2.    Vara ansvarig för organiserandet och ledandet av alla tävlingar, som 
är under IFAA s överinseende. 
C. Sekreteraren. 

1.    Föra och förvara förbundets alla officiella handlingar. 
2.    Handhava förbundets ekonomi enligt budgeten, om sekreterarens och 

kassörens befattningar är sammanslagna. 
3.    Stå för alla officiella publikationer, rapporter och notiser, samt  

undervisnings- och propagandamaterial 
D. Kassören. 

1.    I händelse av att denna post ej är kombinerad med sekreterarens, 
skall denne avgiva de rapporter som stadgarna  påbjuder och/eller 
som  efterfrågas  av IFAA kommittén eller ordförande. 

2.    Skall ansvara för budgeten, såsom beskrivits för sekreteraren. 
E. Val av ledamöter. 

1.    Den första dagen i juni varje valår, skall kommittén fungera som 
valberedning. Varje ledamot får inlämna förslag på en kandidat för 
varje befattning, till IFAA sekreteraren senast den dagen. Alla 
kandidater skall vara tillfrågade i förväg och vara villig att handha 
posten om han/hon blir vald. 



2.    Den 1:a juli eller  tidigare, skall sekreteraren skriftligen meddela 
kommittémedlemmarna namn och tänkt befattning, på samtliga 
föreslagna kandidater. Varje kandidat har rätt att dra tillbaka sin 
kandidatur före 1:a augusti. 

3.  1:a augusti skall sekreteraren posta en officiell valsedel till varje 
kommittéledamot. Valsedeln skall återsändas till sekreteraren, senast 
den 1:a oktober. Segrande kandidat till varje befattning skall bli den 
kandidat, som fått flest röster. I händelse av lika röstetal, skall 
presidenten/ordförande fälla avgörande rösten. I händelse av lika 
röstetal vid val av ordförande skall sekreteraren skicka ut röstsedel på 
ny remiss till kommittén senast 1:a oktober vilken skall returneras 
senast 1:a november, Om valet inte blir avgjort före 1:a januari skall 
sittande ordförande stanna kvar tills ny ordförande har valts. 

4.    Andrahandsförslag får ej förekomma. 
5.    Som kandidat kan varje medlem med gott anseende, i anslutet 

fältbågskytteförbund, ifrågakomma. 
6.    Namnförslag, inlämnade av kommittéledamöter, skall åtföljas av en 

kortfattad meritförteckning, samt intyg om kandidatens medlemskap i 
ett nationellt fältbågskytteförbund. Detta material skall av sekreteraren 
föreläggas kommittéledamöterna. 
F. Befattningstid. 

1.    Styrelsens ledamöter väljes på två år, jämnlöpande med 
räkenskapsåret. 

2.    Ledamöterna kan behålla sina poster för mer än två på varandra 
följande perioder. 

§10.   Räkenskapsåret. 
  
Räkenskapsåret skall börja 1:a  januari och sluta 31:a  december 

§11.   Källor för tillgångar och medlemmars skyldigheter. 
  
A.   Tillgångarna för IFAA skall erhållas från medlemsavgifter 

inkluderande anslutningsavgift och årlig medlemsavgift, donationer 
och föremål för mötesbeslut av förbundet, vilka andra källor än som 
kommittén beslutar om. 

B.   En medlems skyldighet till bidrag gentemot betalning av förbundets 
skulder och skyldigheter, eller kostnader, avgifter och omkostnader för 
att avveckla förbundet, skall begränsas till summan av, om några, 
obetalda av medlemmen i fråga årliga medlemsavgifter. 

§12.  Officiellt språk. 
  
A.   IFAA s officiella språk skall vara engelska. 



B.   Alla instruktioner och detaljer vid Världsmästerskapsturneringar skall 
vara på det officiella språket. Instruktionerna får dupliceras till ett 
alternativt språk förutsatt att informationen är en sann översättning. 

C.   Kopior av IFAAs regelbok skall anses som inofficiella om de är 
översatta till annat språk än engelska. 

D.   IFAAs arbete skall utgå från ’’Collins English Dictionary’’ 

§13.  Upplösning 
  
I händelse av att IFAA av någon anledning blivit funktionsodugligt, 
skall IFAAs nettotillgångar delas lika mellan de nationella förbund som är 
medlemmar av IFAA, vid tidpunkten för händelsen. 

§14.   Förändringar och tillägg till stadgarna. 
  
A.   Stadgarna får ändras eller utökas genom omröstning av närvarande 

ledamöterna i IFAA kommittén, med 2/3-dels majoritet, vid möten på 
jämna årtal. 

B.   Vid annan tidpunkt än ovanstående kan ordförande skicka ut 
stadgeändrande förslag för poströstning till kommittéledamöterna. 
Dessa förslag kräver 2/3 majoritet bland de röstande ledamöterna. 

C.   Alla ändringar och tillägg skall träda i kraft den 1:a januari påföljande 
år, såvida icke ordförande bestämmer att beslutet måste träda i kraft 
omedelbart, för att säkerställa att förbundets verksamhet skall lycka. 

 


