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Stadgar för Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) 
 
Fastställda av årsmötet 2021 
 
 
Kap. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 
§ 1 Uppgift 
Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) är den svenska idrottsrörelsens högsta instans i olympiska frågor. 
 
SOK:s uppgift är att främja och värna den olympiska rörelsen i Sverige i enlighet med bestämmelserna i 
Internationella Olympiska Kommitténs (IOK) stadgar, the Olympic Charter (OC) och i enlighet med andra 
beslut fattade av IOK. SOK:s uppgift är också att verka för Sveriges intressen inom den olympiska 
rörelsen internationellt. 
 
SOK ska, med uppdraget att förbereda och leda det svenska deltagandet i olympiska spel (OS) samt 
bidra till konkurrenskraftiga OS-trupper, verka för ändamålen att 
- skapa fler goda förebilder för unga 
- inspirera fler att utvecklas genom och inom idrott 
- skapa möjlighet för fler att utvecklas utan diskriminering av något slag, såsom på grund av 

etnicitet, hudfärg, kön, sexuell läggning, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt 
eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. 

 
SOK ska främja de olympiska värderingarna om vänskap, respekt och strävan mot excellens. 
 
SOK ska säkerställa efterlevnaden av OC i Sverige. 
 
SOK har antagit World Anti Doping Code (WADC) och ska följa dess regler. 
 
SOK är medlem i the Association of National Olympic Committees (ANOC) och the European Olympic 
Committees (EOC). 
 
SOK ska med beaktande av OC och WADC samarbeta med Sveriges Riksidrottsförbund (RF). 
 
SOK:s verksamhet, arbete och ledning ska präglas av hållbarhet och god styrning. SOK:s styrelse ska 
fastställa en uppförandekod som ska gälla för samtliga förtroendevalda och anställda inom SOK. Samma 
förväntan ska ställas på SOK:s leverantörer och samarbetspartners. 
 
§ 2 Särskilda uppdrag och ansvar enligt OC 
SOK har ensamrätt att representera Sverige vid OS samt vid regionala tävlingar, kontinentala tävlingar 
och världstävlingar som arrangeras för flera idrotter och som står under IOK:s beskydd. SOK ska ta ut, 
organisera och leda delegationerna vid sådana tävlingar (olympiska delegationer). SOK är skyldigt att 
delta i OS genom att skicka aktiva. 
 
SOK ska besluta om anmälan av aktiva till OS efter förslag från OSF (definition av OSF, se § 3). Sådan 
uttagning ska inte bara baseras på den aktives idrottsliga prestationer utan även på den aktives möjlighet 
att tjäna som förebild för Sveriges idrottande ungdom. 
 
SOK har ansvaret för uppträdandet av de personer som ingår i de olympiska delegationerna. 
 
SOK har ensamrätt att välja ut och utse den stad som får ansöka om att organisera OS i Sverige. 
 
§ 3 Juridisk form och medlemskap 
SOK är en ideell förening. 
 
SOK ska ha en Aktivas Kommitté, vald av de aktiva. Instruktion för Aktivas Kommitté fastställs av 
styrelsen.  
 



 

 

SOK består av följande medlemmar: 
1.) svenska specialidrottsförbund som direkt eller indirekt är anslutna till internationella förbund som 
organiserar idrott(er) som ingår på det olympiska programmet. Sådant specialidrottsförbund benämns 
Olympiskt Specialidrottsförbund (OSF) 
2.) svensk medlem av IOK enligt OC 
3.) svenska specialidrottsförbund som är erkänt av IOK och medlem av RF och som godkänts av SOK:s 
årsmöte. Sådant specialidrottsförbund benämns Recognised Specialidrottsförbund (RSF) 
4.) två representanter för Aktivas Kommitté, utsedda av Aktivas Kommitté, varvid dessa representanter 
ska som aktiva ha deltagit i OS under de senaste tolv åren. 
 
När IOK beslutat tillföra en ny idrott på det olympiska programmet blir berört specialidrottsförbund OSF 
från och med nästföljande årsmöte i SOK. När IOK beslutat avföra en idrott från det olympiska 
programmet överförs berört OSF till att bli RSF från och med det årsmöte som följer på det sista OS som 
idrotten finns på det olympiska programmet. Detta gäller inte för specialidrottsförbund som redan har, eller 
har kvar, en annan idrott på det olympiska programmet. 
 
Medlemskap förutsätter att specialidrottsförbund följer reglerna för antidoping enligt WADC och den 
nationella tillämpning som RF fastställer. 
 
§ 4 Hedersuppdrag 
Årsmötet kan, på förslag av styrelsen, utse hedersordförande och hedersmedlemmar. 
 
§ 5 Verksamhets- och räkenskapsår 
SOK:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31 
december. 
 
§ 6 Arbetsår 
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från SOK:s årsmöte ett år till och med årsmötet påföljande år. 
 
§ 7 Beslutande organ 
SOK:s beslutande organ är årsmötet, extra medlemsmöte och styrelsen. 
 
§ 8 Ändring av stadgar 
För ändring av dessa stadgar erfordras beslut av årsmötet med minst två tredjedelar av antalet avgivna 
röster under förutsättning att minst två tredjedelar av OSF är närvarande vid årsmötet. En nedlagd röst 
eller s.k. blank röst räknas inte som en avgiven röst. 
 
Beslut om stadgeändring träder i kraft efter årsmötets avslutande om årsmötet inte beslutar annat. 
 
§ 9 Organisationens upplösning 
För SOK:s upplösning erfordras beslut med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster vid två på 
varandra följande årsmöten under förutsättning att minst två tredjedelar av OSF är närvarande vid vardera 
av dessa årsmöten. En nedlagd röst eller s.k. blank röst räknas inte som en avgiven röst. 
 
Vid upplösning ska SOK:s överblivna tillgångar, efter avräkning av befintliga skulder och samtliga till 
verksamheten hänförliga kostnader, disponeras på ett sätt som överensstämmer med SOK:s ändamål 
enligt § 1. 
 
Kap. 2 ÅRSMÖTET 
 
§ 10 Sammansättning och beslutsmässighet 
Årsmötet är SOK:s högsta beslutande organ.  
 
Årsmötet består av dess medlemmar enligt § 3. Varje OSF äger rätt utse högst två ombud. RSF och RF 
får representeras av två personer vardera vid årsmötet. 
 
Årsmötet är beslutsmässigt när minst hälften av OSF är närvarande vid årsmötet, om inget annat följer av 
gällande stadgar. 



 

 

 
§ 11 Tidpunkt och kallelse 
SOK:s årsmöte ska hållas årligen senast i maj. 
 
Kallelse till årsmötet ska utfärdas skriftligen senast en månad före mötet till OSF, svensk medlem av IOK, 
RSF, RF, Aktivas Kommitté samt hedersordförande och hedersmedlemmar. 
 
Namn på representanter från OSF, RSF och RF samt namnen på de två representanterna som utsetts av 
Aktivas Kommitté ska senast 14 dagar före årsmötet anmälas till SOK:s kansli. 
 
§ 12 Dagordning och handlingar inför årsmöte 
Dagordning, verksamhetsberättelse och årsredovisning för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret, 
verksamhetsinriktning för pågående och närmast följande verksamhets- och räkenskapsår samt 
styrelsens förslag och inkomna motioner, vilka ska vara åtföljda av styrelsens utlåtande, ska skickas ut 
senast 21 dagar före årsmötet. 
 
§ 13 Motion 
OSF, svensk medlem av IOK, RSF och Aktivas Kommitté har rätt att senast den 1 januari det år årsmötet 
hålls, till styrelsen inkomma med skriftligt förslag till motion att behandlas av årsmötet. 
 
§ 14 Valbarhet  
Anställd hos SOK är inte valbar. 
 
Vid val av ledamöter i styrelsen och valberedningen ska iakttas att bland dem ska finnas såväl kvinnor 
som män och erfarenhet från såväl sommar- som vinteridrotter. 
 
Vid val av revisorer och revisorssuppleanter ska iakttagas att minst en revisor och dennes suppleant ska 
vara auktoriserade eller godkända av Revisorsnämnden. 
 
Anställd hos SOK är inte valbar. 
 
§ 15 Fyllnadsval till styrelsen 
Om ledamot avsäger sig eller på annat sätt lämnar sitt uppdrag i styrelsen företas fyllnadsval för 
återstående mandattid vid nästkommande årsmöte. 
 
§ 16 Ärenden vid årsmötet 
Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma: 
1. Upprop och fastställande av röstlängd 
2. Val av ordförande för mötet 
3. Val av sekreterare för mötet 
4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
6. Fastställande av dagordning 
7. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för det senaste verksamhets- och 
räkenskapsåret 
8. Revisorernas berättelse för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret 
10. Fastställande av verksamhetsinriktning för pågående och närmast följande fyraårsperiod 
verksamhets- och räkenskapsår. 
11. Genomgång av verksamhetsplan och budget för pågående verksamhets- och räkenskapsår 
12. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna ärenden 
13. Motion som OSF, svensk medlem av IOK, RSF, eller Aktivas Kommitté hänskjutit till årsmötet 
14. Behandling av styrelsens förslag avseende medlemskap för RSF 
15. Anmälan av Aktivas Kommitté vid årsmöte, då ordinarie val förrättas, av namnet på den person som 
under en period av två år kommer att representera Aktivas Kommitté i styrelsen 
16. Kandidatnominering för eventuellt fyllnadsval enligt § 15 
17. Vid årsmöte då ordinarie val ska genomföras, kandidatnominering för val enligt punkt 19, 20 och 21 
18. Fyllnadsval, om sådant ska genomföras enligt § 15 



 

 

19. Val att företas vid årsmötet året efter sommar-OS och gällande för fyra år, av: 
a) ordförande i SOK, tillika ordförande i SOK:s styrelse 
b) fyra övriga ledamöter av styrelsen 
c) två revisorer 
d) två revisorssuppleanter 

20. Val att företas vid årsmötet året efter vinter-OS och gällande för fyra år av fyra övriga ledamöter av 
styrelsen 
21. Val att företas vid årsmötet året efter varje OS och gällande för två år av valberedning bestående av 
ordförande och fyra övriga ledamöter 
22. Utseende av hedersordförande och hedersmedlem 
23. Avslutning 
 
§ 17 Rösträtt, yttranderätt och förslagsrätt 

a) Rösträtt 
Varje vid årsmötet närvarande OSF, närvarande svensk medlem av IOK samt två närvarande 
representanter för Aktivas Kommitté enligt § 3 p 4 har en röst vardera. Utövar ledamot av styrelsen 
rösträtt får denne(a) inte delta i beslut rörande ansvarsfrihet. 

b) Yttrande- och förslagsrätt 
Utöver de med rösträtt har representant för RSF, SOK:s ordförande, SOK:s styrelseledamöter, 
generalsekreteraren samt hedersordförande och hedersmedlemmar yttrande- och förslagsrätt. Vid val har 
även valberedningens ordförande och ledamöter yttrande- och förslagsrätt. 

c) Yttranderätt 
Utöver de som ingår under punkt a) och b) ovan har en representant för RF yttranderätt. 
 
§ 18 Röstning 
Vid årsmötet sker röstning öppet. Val sker dock genom sluten omröstning om det finns fler kandidater än 
det antal personer som ska väljas. 
 
Om inte annat följer av gällande stadgar avgörs vid omröstning alla frågor genom absolut majoritet. Med 
absolut majoritet menas mer än hälften av antalet avgivna röster. En nedlagd röst eller s.k. blank röst 
räknas inte som en avgiven röst.  
 
Utom vid val avgör lotten vid lika röstetal. 
 
Vid val är den kandidat vald eller de kandidater valda som erhållit högsta antalet röster. Vid lika röstetal 
sker först en särskild omröstning och om det därefter fortfarande är lika röstetal avgör lotten. Valsedel är 
ogiltig om den innehåller fler eller färre kandidater än det antal personer som ska väljas i omröstningen. 
 
§ 19 Extra medlemsmöte 
Extra medlemsmöte hålles när styrelsen så finner erforderligt eller minst en tredjedel av OSF - med 
angivande av ärende(n) som ska behandlas av mötet - gör skriftlig framställning härom till styrelsen. Mötet 
ska äga rum senast en månad efter framställningen. 
 
Kallelse till extra medlemsmöte och dagordning för mötet utfärdas skriftligen av styrelsen senast 14 dagar 
före mötet. 
 
Endast på dagordningen upptagna ärenden får behandlas av mötet.  
 
Reglerna för röstning följer det som gäller vid årsmötet. 
 
Kap. 3 STYRELSEN 
 
§ 20 Sammansättning 
Vid val av ledamöter i styrelsen och valberedningen ska hänsyn tas till mångfaldsaspekter vilket bland 
annat inkluderar kön samt erfarenheter från såväl sommar- som vinteridrotter. 
 
Styrelsen består av följande ledamöter: 
1.) ordföranden, vald av årsmötet 



 

 

2.) åtta ledamöter, valda av årsmötet 
3.) svensk medlem av IOK enligt OC 
4.) en representant för Aktivas Kommitté, utsedd av Aktivas Kommitté, varvid denna representant som 
aktiv ska ha deltagit i OS under de senaste tolv åren. 
 
Styrelsen utser inom sig en eller flera vice ordförande. Om ordförande avsäger sig eller på annat sätt 
lämnar eller inte kan utföra sitt uppdrag ska styrelsen inom sig utse tillförordnad ordförande i avvaktan på 
att ny ordförande utses vid nästkommande årsmöte. 
 
Styrelsen utser inom sig en eller flera vice ordförande. 
 
Styrelsen får till sig adjungera annan person med yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. 
 
§ 21 Styrelsens sammanträden 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Skriftlig kallelse jämte dagordning ska skickas ut till 
styrelseledamöterna senast sju dagar före sammanträdet. 
 
Styrelsen är beslutsmässig om efter skriftlig kallelse enligt ovan minst sex styrelseledamöter är 
närvarande. 
 
Om ordföranden anser det nödvändigt får brådskande ärenden avgöras genom skriftlig omröstning eller 
vid telefonsammanträde. 
 
Om inte annat följer av gällande stadgar avgörs vid omröstning alla frågor genom absolut majoritet. Med 
absolut majoritet menas mer än hälften av antalet avgivna röster. En nedlagd röst eller s.k. blank röst 
räknas inte som en avgiven röst. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 
 
§ 22 Styrelsens åligganden 
Det åligger styrelsen att: 
a) verkställa årsmötets beslut 
b) ansvara för det internationella olympiska samarbetet 
c) i nära samarbete med OSF organisera Sveriges deltagande i OS 
d) besluta om uttagning av olympiska deltagare efter förslag från och överläggningar med OSF 
e) utse den centrala ledningen för det svenska deltagandet i OS 
f) inge anslagsäskanden för nästkommande verksamhets- och räkenskapsår 
g) vidta andra åtgärder för erhållande av medel för olympiska förberedelser och andra olympiska ändamål 
h) stödja de idrottsliga olympiska förberedelserna och även i övrigt arbeta för prestationsutveckling inom 
svensk elitidrott 
i) ansvara för SOK:s förvaltning och räkenskaper 
j) upprätta förslag på verksamhetsinriktning för pågående och närmast följande verksamhetsår att 
föreläggas årsmötet 
k) upprätta verksamhetsplan och budget 
l) upprätta verksamhetsberättelse och årsredovisning för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret 
att föreläggas årsmötet 
m) vid behov anställa generalsekreterare och erforderlig personal samt utfärda regler för deras arbete 
n) handlägga övriga löpande ärenden 
o) besluta om riktlinjer för och delegering av det löpande arbetet 
p) bereda fråga om medlemskap av RSF 
q) fastställa uppförandekod. 
 
§ 23 Ersättning 
Styrelsearvode kan enligt OC inte utgå till styrelseledamot eller ordförande. Ersättning kan utgå för 
resekostnader, andra omkostnader eller för särskilt uppdrag. Ersättningar fastställs av styrelsen. 
 
Kap. 4 REVISION  
 
§ 24 Revisorer och revision 
SOK:s förvaltning och räkenskaper granskas av de av årsmötet valda revisorerna. 



 

 

 
Räkenskaperna och övriga för revisionen erforderliga handlingar ska av styrelsen ställas till revisorernas 
förfogande senast sex veckor före årsmötet och efter verkställd revision ska handlingarna vara styrelsen 
tillhanda med revisorernas berättelse senast fyra veckor före årsmötet. 
 
Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över eventuella revisionsanmärkningar. 
 
Kap. 5 VALBEREDNING 
 
§ 25 Instruktion 
Instruktion för valberedningen fastställs av årsmötet. 
 
§ 26 Beredning av val till valberedning  
Val till valberedningen bereds av de tre OSF ordförandena som varit ordförande längst i sina respektive 
OSF under deras innevarande ordförandeperioder per den 1 januari valåret. Om någon av OSF 
ordförandena inte vill ta på sig uppdraget går uppdraget vidare till den OSF ordföranden som har fjärde 
längst ordförandeperiod osv. Om fler OSF ordföranden har lika långa ordförandeperioder avgör lotten vem 
som får uppdraget. 
 
OSF ordförande som utses att bereda valet till valberedning får inte samtidigt ha annat uppdrag inom 
SOK. Om så blir fallet vid en tillämpning av reglerna ovan går uppdraget vidare till den OSF ordförande 
som har fjärde längst ordförandeperiod osv. 
 
Båda könen ska vara representerade i den grupp som bereder valet till valberedningen. Om så inte blir 
fallet vid en tillämpning av reglerna ovan ska den av de tre OSF ordförandena som utsetts enligt reglerna 
ovan, och som har kortast ordförandeperiod, ersättas av den OSF ordförande av det motsatta könet som 
varit ordförande längst i sitt OSF under innevarande ordförandeperiod per den 1 januari valåret och som 
inte samtidigt har annat uppdrag inom SOK. 
 
SOK:s ordförande ska meddela de tre OSF ordförandena, som enligt reglerna ovan ska bereda valet till 
valberedning, deras uppdrag. 
 
Senast 21 dagar före årsmötet ska de tre OSF ordförandena enligt ovan skicka ut sitt förslag beträffande 
val av valberedning enligt § 16 punkten 21. 
 
Kap. 6 FÖRHÅLLANDET MELLAN SOK OCH IOK 
 
§ 27 SOK:s stadgar och OC 
SOK:s stadgar ska alltid stå i överensstämmelse med OC. Skulle SOK:s stadgar inte stämma överens 
med OC, har OC företräde. 
 
§ 28 Godkännande av IOK 
SOK:s stadgar ska skickas till IOK för godkännande. Detta ska även ske efter varje ändring av SOK:s 
stadgar. 
 
§ 29 SOK:s emblem 
De emblem SOK använder i samband med SOK:s olika aktiviteter, inklusive OS, ska skickas till IOK för 
godkännande. 
 
Kap. 7 TVISTELÖSNING OCH SKILJEFÖRFARANDE 
 
§ 30 Tvistelösning och skiljeförfarande 
Tvister i svenska olympiska frågor ska prövas av SOK:s styrelse. SOK:s styrelse får besluta att avgöra 
frågan eller utse medlingsorgan, skiljenämnd eller disciplinnämnd med uppdrag att avgöra frågan. 
 
§ 31 Överklagande till CAS 



 

 

Avgörande av SOK:s styrelse, eller av SOK utsett medlingsorgan, skiljenämnd eller disciplinnämnd, i 
idrottsrelaterad tvist, får endast överklagas till Court of Arbitration for Sports (CAS) i Lausanne, som 
slutligt avgör tvisten i enlighet med the Code of Sports Related Arbitration. 
 
Överklagande ska ha inkommit till CAS inom 21 dagar efter det att beslutet mottagits. 


