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Namnpolicy
En förening ska ha ett svenskt namn samt att det ska utvisa att föreningen är en ideell
idrottsförening, d v s klubb, förening, sällskap och liknande ska finnas i anslutning till
föreningsnamnet.
Det internationella ordet för innebandy, floorball, är godkänt i föreningsnamnet. Detsamma
gäller för det internationella ordet för klubb, club.
Följande klubb-/föreningsnamn och förkortningar är godkända:
IBK
Innebandyklubb
IBF
Innebandyförening
IBS
Innebandysällskap
IBC
Innebandyclub
FBC
Floorballclub
IC och FC godkänns inte som förkortningar.
Andra godkända klubb-/föreningsnamn och förkortningar är:
IK
Idrottsklubb
IF
Idrottsförening
IS
Idrottssällskap
BK
Bollklubb
SK
Sportklubb
SS
Sportsällskap
I övrigt godkänns klubb-/och föreningsnamn för innebandysektioner där huvudföreningens
namn godkänts av RF och annat specialidrottsförbund. Det kan t ex vara: AIF, AIS, IFK och
liknande.
En förening ska i sitt föreningsnamn ha:
• något som är områdesrelaterat eller,
• annat namn som har anknytning till orten eller,
• annat namn som är allmänt betingat men ändå specifikt för föreningen.
Områdesrelaterade föreningsnamn eller på annat sätt anknytning till orten kan vara:
• Ort, stadsdel, kvarter eller liknande
• Statyer, byggnadsverk, historiska namn för orten eller liknande
Allmänt betingade föreningsnamn kan vara:
• Stjärntecken, djurnamn eller liknande då de anses som lämpliga.
Som allmänt rådande ska föreningsnamnet vara svenskt. Utländskt klingande namn kan
endast godkännas i samband med företagsnamn, se nedan. Undantaget är floorball och club
som beskrivits ovan samt ordet team. Team får dock inte ersätta klubb, förening eller
sällskap.
Föreningsnamn ska underkännas då de anses väcka anstöt eller obehag eller på något sätt
anses löjeväckande. SIBF avgör vad som anses väcka anstöt eller obehag eller på annat
sätt anses löjeväckande.

Föreningsnamn som enbart består av siffror godkänns inte. Symboler får inte förekomma i
föreningsnamnet.
Föreningsnamn som godkänts av RF eller annat specialidrottsförbund, och där sektion i
sådan förening söker medlemskap, ska godkännas.
Föreningsnamn godkänns inte om det är likt ett annat namn på en förening som redan är
godkänd av SIBF, RF eller annat specialidrottsförbund.
Företagsnamn
I de fall där förening ansöker om föreningsnamn med rent företagsnamn ska det
underkännas om inte föreningen redan är godkänd av RF eller annat specialidrottsförbund,
se ovan. Dubbelnamn (t ex Pixbo Wallenstam Innebandyklubb) ska godkännas om
företagets skriftliga godkännande bifogas namnändrings-/ansökningsblanketten.
Förkortningar
Det är det utskrivna föreningsnamnet som godkänns och med de givna förkortningar som
beskrivs ovan. Andra förkortningar på föreningen kan användas, i t ex tabeller, om sådan
överenskommelse görs med administrerande förbund (t ex RBK Göteborg = Robertshöjds
Bollklubb Göteborg).

