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Arbetsbeskrivning Tävlingskommittén  

SBSF Tävlingskommitté (TK) ska verka för kontinuerlig utveckling av Svensk Baseboll och Softboll 

Förbundets nationella tävlingsverksamhet och dess reglemente.  

TK:s ledamöter förbinder sig att följa beslut fattade av SBSF:s styrelse och leva upp till förbundets 

olika policys. 

TK är SBSFs främsta verktyg i att utveckla och skapa god efterlevnad av våra Tävlingsbestämmelser 

och dess innehåll.  

 

SAMVERKAN 

• Samverka med övrig verksamhet inom SBSF 

 

• Samverka med ekonomiansvarige inom SBSFs styrelse 

 

• Vidarebefordra ärenden som INTE ska handläggas av TK. Främst handlar det om olika typer 

av bestraffningsärenden som ska behandlas av Juridiska kommittén, men även ärenden som 

kräver beslut av SBSFs styrelse. 

 

• TK ansvarar också för att Domargruppen hålls informerad och får bidra med sina synpunkter 

på verksamheten och dess regelverk samt serieläggningen. 

 

ADMINISTRATIVT/HANDLÄGGNING 

• Hantera och avgöra tävlingsärenden som kommer till förbundet och dokumentera och arkivera 

besluten och dess diskussioner samt informera berörda parter. Till dessa ärenden hör 
 

▪ Övergångar mellan svenska och utländska klubbar 

 

▪ Samarbets- och Farmarlagsavtal 

 

▪ Sanktioner 

 

▪ Dispenser om att frångå ordinarie tävlingsreglemente. 

 

▪ Serieadministration  
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▪ Tävlingsbestraffningar (ex en wo eller ekonomisk ersättning vid en sent lämnad 

wo) 
 

• Tillhandahålla aktuell information kring ovanstående via hemsida, email eller liknande som 

säkerställer att verksamheten har tillgång till beslut, regler, serier, statistik och annat som hör 

till vår tävlingsverksamhet. 

 

• Svara på frågor från hela verksamheten runt ovanstående områden. 

 

• Årligen utse Technical Commissioner (TC) som kan vara på plats vid finalspelet i 

baseboll och softboll. 

 

• Att årligen till verksamhetskonferensen ta fram Svenska baseboll och softboll 

förbundets individuella pristagare, baserat på statistik och prestationer under den 

gångna säsongen. 
 

• Utse, stötta och leda serieadministratörer för de nationella serierna. Utifrån erhållna 

förutsättningar från SBSFs styrelse och dess utskott, ansvara för att serier läggs som tar 

hänsyn till geografi, ekonomi, utveckling, kalendrar och i övrigt följer SBSFs 

verksamhetsidéer.  

 

 

 

UTBILDNING OCH UTVECKLING 

 

• Underhålla och utveckla regelverket (Tävlingsbestämmelserna TB) för Baseboll och Softboll i 

enlighet med SBSFs stadgar och handlägga dem för SBSFs styrelse som fattar det slutgiltiga 

beslutet. 
 

• SBSF olika utskott och övriga medlemmar, kan lägga förslag till ändringar som de arbetat 

fram i sitt utskott men TK ansvarar för det slutliga förslag som lämnas till SBSFs styrelse för 

beslut varje år.  
 

• Tillsammans med SBSFs styrelse och dess utskott planera och genomföra 

verksamhetskonferenser etc. för att lyssna av verksamheten och ta till sig behov kring 

regelverk, landslag och serieutformning mm. 

 

 

ARBETSSÄTT OCH SAMMANSÄTTNING 

• TK:s beslut skall i så hög utsträckning som möjligt vara enhälliga bland kommitténs 

ledamöter, och enskilda ledamöter ska undvika att delta i diskussioner eller beslut om jäv i 

form av egen klubbtillhörighet eller släktskap etc. föreligger 

 

• TK skall bestå av minst fyra ledamöter samt en ordförande varav en ledamot är ansvarig 

för det löpande arbetet med diarieföring och dokumentation. Vid beslut i tävlingsärenden 

krävs att minst tre ledamöter deltar. 
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• TK:s ordförande ansvarar för att driva arbetet i TK och förändra arbetsformer inom kommittén 

om så behövs, samt för att hålla i kontakten med SBSFs styrelse. 

 

 


