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Sveriges Metallsilhuett Förbund – SMF – har till uppgift att främja utbredningen av 
Metallsiluhettskytte och att höja skjutskickligheten hos svenska skyttar samt ge möjlighet till ett 
framgångsrikt nationellt och internationellt deltagande och därigenom hävda Sveriges anseende som 
skyttenation. 

Internationellt är Sveriges Metallsilhuett Förbund ansluten till EMSSA – European Metallic 
Silhouette Shooting Association och IMSSU – International Metallic Silhouette Shooting Union. 

Föreningar: 
En förening kan av styrelsen på styrelsesammanträde beviljas medlemskap i förbundet efter 
uppvisande av organisationsnummer och att föreningens stadgar inte strider mot förbundets stadgar. 
Föreningarnas uppgift är att skapa sådana förutsättningar att den enskilde skytten får möjlighet att 
utveckla sin skytteteknik och hävda sig i nationellt och internationellt skytte. 
Medlemmar som är anslutna till en förening har förbundit sig till att följa förbundets och 
föreningens stadgar och regler. 
Det åligger föreningarna, genom sitt och sina medlemmars anslutning till förbundet: 
 att följa förbundets stadgar och reglemente. 
 att senast 31 januari på blankett lämna in en sammanställning på vilka medlemmar som 

kvalificerat sig för förbundets kompetenskrav. 
 att senast 31 januari lämna in en årsrapport från det gångna året samt bifoga en aktuell 

medlemslista på föreningens medlemmar. 
 
Direktanslutna medlemmar: 
Samtliga aktiva skyttar ska ansluta sig direkt till SMF. Som aktiv skytt räknas den som deltar i av 
SMF sanktionerad tävling minst en gång per år.  
Det åligger sådan direktansluten medlem: 
 att följa förbundets stadgar och reglemente. 

Medlemskap i förbundet kan endast sökas av skötsam svensk medborgare. På begäran ska utdrag ur 
belastningsregister samt personbevis inges. Ansökan ska vara skriftlig och godkännas av styrelsen 
vid styrelsesammanträde eller, efter delegation, den styrelsen utser. Om delegation sker ska rapport 
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om antagna medemmar inges till styrelsen. Medlem kan vara aktiv eller junior. Medlem kallas 
junior från det kalenderår vederbörande fyller 14 år och till och med det kalenderår vederbörande 
fyller 18 år. Medlemskap gäller från det medlemsavgiften är helt betald. Junior medlem har ej 
rösträtt. Som medlemskort gäller av förbundet utgivet klassificeringskort. 

Medlem som under föregående kalenderår inte helt betalat medlemsavgiften, eller som genom 
oriktiga uppgifter erhållit medlemskap, eller som motarbetar förbundets intressen eller på annat sätt 
missbrukar sitt medlemskap, utesluts ur förbundet och medlemskapet upphör omedelbart. 

Medlem som under tävling uppträder sprit- eller drogpåverkad diskvalificeras och avvisas 
omedelbart från tävlingen. Vid upprepad förseelse utesluts medlem från förbundet under tid som 
fastställts av styrelsen. Osportsligt uppträdande behandlas på samma sätt. 

Medlemsavgift betalas senast 14 dagar efter årsmötet. Avgiften för nästa kalenderår fastställs av 
årsmötet. 

Till hedersledamot i förbundet kan årsmötet på förslag från styrelsen utse medlem som på ett 
utomordentligt sätt främjat förbundets syften, eller som utmärkt sig med framstående 
skytteprestationer. 

Förbundets beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.  

Beslut på årsmöte eller extra årsmöte fattas med enkel majoritet om inte annat anges i dessa stadgar. 
Ansluten förening har en grundröst för varje år föreningen varit ansluten till SMF. Antalet 
grundröster ska sedan multipliceras med summan av antalet aktiva skyttar anslutna till föreningen 
för att räkna ut föreningens totala röstetal. Styrelsen till ansluten förening ska utfärda skriftlig 
fullmakt för den som företräder föreningens röster vid årsmöte. Direktansluten medlem som inte är 
medlem i någon ansluten förening har ingen röst. Det åligger styrelsen att föra röstlängd att 
tillämpas vid årsmöte. 

Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet där varje ordinarie ledamot har en röst. Suppleant som 
ersätter en ordinarie ledamot som inte deltar har en röst. Tjänstgörande ordförande har utslagsröst 
vid lika röstetal. Fullmakt är inte giltig.  

SMF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderåret. 

Årsmöte hålls varje år i februari/mars. Styrelsen utfärdar skriftlig kallelse till medlemmarna med 
brev, elektronisk post eller på hemsidan senast 30 dagar före årsmötet. Förslag till ärende att 
behandlas vid årsmötet ska vara skriftligen med brev eller elektronisk post styrelsen tillhanda senast 
14 dagar före årsmötet. Endast medlemmar har rätt att skicka in förslag. Beslut som fattas ska vara 
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enligt IMSSU:s och SMF:s stadgar och bestämmelser. Beslut fattas med enkel majoritet om inte 
annat anges. 

Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma: 

1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning för mötet. 
2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande. 
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
4. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera mötets protokoll,  

samt val av rösträknare för mötet. 
5. Föredragning av verksamhetsberättelse. 
6. Föredragning av bokslut. 
7. Föredragning av revisorernas berättelse. 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar. 
9. Fastställande av nästa års medlemsavgift och övriga avgifter för innevarande kalenderår. 
10. Behandling av från styrelsen till årsmötet hänskjutna ärenden. 
11. Val på ett år av ordförande i styrelsen. 
12. Val på två år av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen. 
13. Val på ett år av två suppleanter i styrelsen. 
14. Val på ett år av två revisorer och en suppleant för dessa som inte är valda till ordinarie 

styrelseledamöter. 
15. Val på ett år av ordförande samt en ledamot i valberedningskommittén. 
16. Övriga frågor. 
17. Mötets avslutande. 

 

Styrelsen kan besluta om att kalla till extra årsmöte, eller om en tredjedel av medlemmarna kräver 
det. Extra årsmöte får bara behandla den eller de frågor som föranlett dess inkallande. 

Styrelsen är högsta beslutande organ mellan årsmötena. Styrelsen består av ordförande och 4-10 
ledamöter samt minst två suppleanter valda av årsmötet. Val av ordinarie ledamöter sker växelvis i 
2-års intervaller med halva antalet ledamöter varje år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, 
sekreterare, kassör och övriga funktionärer. 

Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av antalet ledamöter deltar i mötet. 

Det åligger styrelsen att; 

- Verkställa årsmötets beslut 
- Vara förbundets dagliga ledning 
- Utse tävlingsledare till landskamper, NM, EM och VM 
- Tillsätta kommittéer och utse personer för speciella uppdrag 
- Förvalta förbundets egendom 
- Bestämma dag för årsmötet och skicka ut kallelse 
- Bereda ärenden som ska avhandlas vid årsmöte 
- Besluta i bestraffningsärenden 
- Avgöra frågor om medlemskap i förbundet 
- Sanktionera och eventuellt förestå tävlingar 
- Senast 30 dagar före årsmötet avlämna erforderliga handlingar till revisorerna 
- Avhålla möten när ordföranden så påkallar eller när minst halva styrelsen så bestämmer 
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- Föra protokoll från styrelsens sammanträden 
- Svara för förbundets räkenskaper i överensstämmelse med allmänna bokföringsgrunder 
- Granska och uppdatera reglemente för Metallsilhuettskytte 
- Föra medlemsmatrikel 

Stadgeändringar kan endast ske på ordinarie- eller extra årsmöte och ska vara upptagen på 
dagordningen. För bifall till stadgeändring krävs 2/3 majoritet av antalet avgivna röster. 

Upplösning av förbundet kan endast ske på ordinarie årsmöte med 2/3 bifall av antalet avgivna 
röster vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. 
Beslut om upplösning ska innehålla föreskrifter om användning av förbundets tillgångar för 
skyttefrämjande ändamål. Sammanslutning med andra organisationer anses inte som upplösning av 
förbundet. 
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