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KAP 1. GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER
§1

Ändamål

Föreningen skall verka för innebandyns främjande. Vi skall profilera oss genom ett korrekt
uppträdande såväl på som utanför planen. Allt vi genomför skall ske i överensstämmelse med
idrottens mål och inriktning enligt 1 kap i Sveriges Riksidrottsförbundets (RF) stadgar.
§2

Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.
§3

Tillhörighet

Föreningen är medlem i Svenska Innebandyförbundet.
§4

Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmötet samt föreningens styrelse.
§5

Firmateckning

Föreningens firma tecknas av kassör och ordförande, var för sig.
§6

Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr o m 1 maj t o m 30 april.
Styrelsens arbetsår omfattar tiden fr o m årsmötet t o m nästa påföljande ordinarie årsmöte.
§7

Stadgetolkning

Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte
är förutsett i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande
fall av styrelsen.
§8

Stadgeändring

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen och skall
framläggas till styrelsen senast 15 maj.
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
§9

Medlemskap

Alla som bedriver idrott inom klubbens ramar och som erlagt medlemsavgift erhåller
medlemskap. Styrelsemedlemmar, ledare och funktionärer inom klubben behöver ej erlägga
medlemsavgift för att erhålla medlemskap.
§10

Klubbens upplösning eller uppgående i annan förening

För klubbens upplösning alternativt uppgående i annan förening krävs beslut av årsmöte med
minst 2/3 av antalet avgivna röster.

KAP 2. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
§11

Omröstning och val

Omröstning skall ske öppet, dock skall val ske med slutna sedlar om röstberättigat ombud så
begär.
Vid omröstning, som inte avser val, har ordföranden utslagsröst om denne är röstberättigad.
Är han/hon inte röstberättigad, avgör lotten.
Vid val skall i händelse av lika rösttal lotten avgöra.
§12

Arbetstagares valbarhet

Arbetstagare inom föreningen får inte väljas till revisor i föreningen. Arbetstagare äger ej
rösträtt i frågor som berör dennes lön eller andra förmåner.
§13

Mästerskapstävlingar

Alla lag i föreningen har rätt att delta i Stockholmsserien och tävling om RF:s
mästerskapstecken - SM och DM - finansierat av föreningen.
§14

Jämställdhet

Medlemmarna skall verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får
sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås.

KAP 3. ÅRSMÖTE
§15

Sammansättning

Årsmötet består av föreningens medlemmar.
§16

Rösträtt

Varje myndig medlem har en (1) röst. En (1) målsman till omyndig medlem har en (1) röst.
Om medlem har förhinder att närvara kan fullmakt där dennes åsikt klart framgår skickas med
annan medlem. Varje medlem får endast framföra en (1) fullmakt. Med undantag för
stadgeändringar avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Mötesordföranden
har utslagsröst.
§17

Tidpunkt och kallelse till årsmötet

Årsmötet hålls årligen, 3-7 veckor efter verksamhetens utgång, på tid och plats som styrelsen
bestämmer. Kallelse till årsmötet utfärdas av styrelsen senast 3 veckor innan mötet. En
kungörelse på föreningens hemsida sätts också in senast 3 veckor innan mötet.

§18

Förslag till ärende att behandla vid årsmötet

Förslag till ärende att behandla vid årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 15 maj. Rätt
att avge förslag tillkommer alla röstberättigade medlemmar.
§19

Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1. Mötets öppnande
2. Upprättande och fastställande av röstlängd samt granskning av fullmakter enligt 16§
3. Fastställande av dagordning
4. Val av mötesordförande och mötessektreterare
5. Fråga om mötets vederbörliga utlysning
6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
7. Styrelsens årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse för tiden 1/5-30/4
8. Revisorernas berättelse för tiden 1/5-30/4
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning för tiden 1/5-30/4
10. Motioner
11. Fastställande av medlems- och träningsavgifter för det kommande verksamhetsåret
12. Fastställande av antalet styrelsemedlemmar för det kommande verksamhetsåret
13. Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen för det kommande verksamhetsåret,
varvid om möjligt minst tre ledamöter för en tid av två år
14. Val av revisor och revisorsuppleant för det kommande verksamhetsåret
15. Val av valberedning för det kommande verksamhetsåret
16. Styrelsen informerar
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande
Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person. Ledamot av styrelsen är inte valbar som
revisor eller revisorssuppleant. Om arbetstagares valbarhet stadgas i 12§.
§20

Extra årsmöte

Styrelsen får sammankalla till extra årsmöte, om sådant behövs. Vidare är styrelsen skyldig att
kalla till ett extra årsmöte, när revisorerna med angivande av skriftligt skäl så kräver, eller när
det skriftligen begärs av medlemmar som tillsammans representerar minst 2/3 av antalet röster
i upprättad röstlängd i frågor som kräver minst 2/3 majoritet för beslut enligt stadgarna.
Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till extra årsmöte får den/de som krävt mötet kalla
till detta.

§21

Valberedningen

Valberedningen skall bestå av minst två ledamöter utsedda av årsmötet varav en ordförande är
sammankallande och leder valberedningens arbete. Senast fyra veckor före årsmötet skall
valberedningen skriftligen delge sittande styrelse sina förslag beträffande val enligt 19§
punkterna 13-14 samt meddela namnen på de kandidater som i övrigt nominerats.
Den som ingår i valberedningen får inte obehörligen yppa vad han/hon fått kännedom om.

KAP 4. STYRELSEN
§22

Sammansättning samt kallelse och beslutsmässighet

Styrelsen är, när årsmötet inte är samlat, föreningens högsta beslutande organ.
Styrelsen består av ordförande samt ett av årsmötet fastställt antal ledamöter, alla valda av
årsmötet.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsmässig när samtliga
ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att
minst hälften av samtliga styrelsemedlemmar är ense om beslutet. Röstning får ske genom
fullmakt.
§23

Adjungering av styrelseledamot

Styrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Sådan ledamot har
yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt. Han/hon får utses till befattning inom styrelsen.
§24

Styrelsens åligganden

Det åligger styrelsen särskilt att:
1. bedriva sin verksamhet i enlighet med dessa stadgar och årsmötets beslut,
2. följa och stödja föreningens verksamhet,
3. upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser samt verksamhetsplan och budget för
nästkommande verksamhetsår,
4. utse lagledare, funktionärer och andra ansvariga inom föreningen,
5. anställa föreningens arbetstagare och bestämma om organisationen av föreningens kansli,
inom av årsmötet fastställda ekonomiska ramar,
6. tillse att budgeten efterföljs i största möjliga utsträckning,
7. handlägga löpande ärenden i övrigt.

KAP 5. REVISORER OCH REVISION
§25

Revisorer och revision

Föreningens verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall revideras av minst en av årsmötet
godkänd revisor. Han/hon skall assisteras av en revisorssuppleant.
Styrelsens räkenskaper och övriga handlingar överlämnas till revisorerna senast två veckor
före årsmötet.

